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A emoção é uma necessidade ar-
tística e quem a nâo ama. náo ê,
de certo, um verdadeiro estheta.

Pois hem - durante trèn dias —
vivi uma existência Farta de emo-
çòes,

Numa occasiáo íelu para inimic
assim a considero, porque o homem
de bem deve sentir na alma o gra-lo sabor da sorte venlurosa» sem-
pre que se abalança á pratica de
aetos revestidos de pureza ou de
honestidade) coube-me emprehen-
der uma excursão da qual me é
agradável falar daqui, onde tantas
outras impressões, menos importam
tes» tenho gravado, por um capri-
cho do rhetl temperamento.

E é dessa excursão que irei dis*
correr.

Parti, por via-ferrea, até JoáoNeiva (município de Pau Gigante)
nn manha de 16 do corrente.

A viagem pelo trem, como sem-
\)ve acontece, corre normalmente-.

ü passageiro aguarda o pontodo seu destino, emquanto o carro
o conduz.

Poderá admirar os esplendores
da Natureza» ler, conversar, dor-
mir sentado e recostado, mas a
viagem se fa/, quasi sempre, sem
accideute.

No carro em que me hospedei,
iam eommígo mais dois companhei*
ros. Ninguém mais» dos quarentae tantos que ali seguiam, eu co-
nheeia.

Comtudo íiz relações com dois
vizinhos : um senhor commerciante
o a filha, ainda bem moca, que a
principio, se entrelinha com uma
revista, ao que me parece, Jornaldas Modas* e conversámos sobre
os espectaculos da companhia Vi-
cente Celestino.

Em Joáo Neiva, após o almoço.
começaram para mim as emoções
vibrantes com o aspecto das cou-
sas, que ainda me eram inéditas.

Após hora e meia, ou duas ho-

ras» de viagem a cavallo, entrei na
povoaçâo do Ribeirão, pertencenteao município do Riacho.

O Ribeirão é um arraial, edífica-
do rio meio do deserto.

Ainda vive quem sc autorizou a
cortar o matto e erear um oasisf
naquellè sitio isolado, levantando
eonslrueções. Uma pessoa» nas mi-
nhas condições» inteiramente alheia
ao meio onde chegara, guiado por
quem conhece o caminho» é ali um
verdadeiro prisioneiro das selvas.».

Naquella solidão despertaram-se-
me no espirito» por uma forma lan-
cinantemente angustiosa. as figuras
sagradas da minha familia. o meu
lar e os esplendores da minha ea»
pitai.

ÍVopux a quem no dia seguinte
seria meu companheiro "até Santa
Cruz» que partíssemos, de prefe-renda, logo á noite, para passar-
mos a madrugada na floresta.

Mas o companheiro me disse queisso nâo era possível» porque a
escuridão das maltas não permittíareconhecer o caminho, além do queas cobras bravías podiam atacar
os animaes.

No dia seguinte partimos ás sete
e meia.

Íamos passar quasi o dia todo
no deserto verde, por entre arvo-
res gigantescas e através de des-
campados e de maltas fechadas.

Caminhámos até as dezoito e meia
horas; onze horas de viagem!

Nesse longo trajecto sõ passa*mos por duas paupérrimas casas
de negocio e umas seis palhoças e
sõ encontrámos, no caminho, umas
quatro ou cinco pessoas !

Num dos casebres, por onde pas-sámos, entrámos e pedimos uma
chieara de café. que nos foi tome*
chatamente e de mui boa vontade
servido.

.So be depois, peio meu compa-
nheiro, que a pessoa que. com a

máxima distineçao, nos recebera
era um protestante.

Quando ahi ainda estávamos, uo-
tou o meu companheiro que a cln-
va parecia próxima, mas eu lhe i\z
notar que isso nâo tinha importam
cia e que um aguaceiro alé nos
conviria para nos refrescarmos
do calor» que estava, na verdade,
intensíssimo.

Pouco adeante começou a cho-
verf mas» como estávamos em mat*
ta fecharia, a chuva pouco nos at-
tingia.

Afinai foi augmentando, até ea-
hir torrem ialmente e quando já es*
lavamos em pleno descampado.

Perguntei ao companheiro, quan-
do entraríamos, de novo, em matto
cerrado.

téfâo cedo nào o teremos»--dis-
se-me elle.

«? E quando encontraremos
uma casa?

«Sô daqui a uma hora-
Que supphcio! A chuva lorrcn-

cialissíma durou uma hora ou mais.
Molhou-nos barbaramente, mas

livrou-nos do calor e tios carrapa-

Os caminhos náo sáo maus» ex-
ceptuando as passagens extrema-
mente apertadas em que os ani-
mães passam roçando pelos galhos*
e troncos que ficam ás margens, e
em que a própria roupa do tran-
seunte incauto eorre os riscos de
alguma avaria, como me aconteceu.

Na primeira casa de negocio vi
uma mulher bastante maltratada
no vestuário e uma creança tle uns
três annos. com o rostinho horripí-
lantemente sujo.

Vi lambem as chamadas «mira-
gens do deserto».

Sabe-se que, nas selvas, a vege-
taçâo produz, ás vezes» certas ib
lusôes ópticas interessantes, que se
dáo mais co mm um mente* quando a
noite se avizinha ou o dia entene-
brece.

A Vida Capichaba vae a todas as localidades do Estado do Espirito Santo
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Assim» por exemplo, dá se o caso
de vêr o viandante um enforcado,
suspenso a uma arvore-, um anjo
ajoelhado e de asas abertas* ou
qualquer outra eousa imprevista.

Essas illusões, rm mim. desper-
taram uma bem sensível nostalgia.

Quando, numa certa occasiáo.eu
vi um palacete ycrde (e tâo forte
foi a illusáo que até distingui no
frontcspicío do prédio uma íampa-
da electrica) tive lembranças sau-
dosas da cidade, que, falando sin-
cersmcnlc, prefiro sempre ao cam-
po e ns praias.

Quando* depois» vi um ne-
gro de cócoras no meio da estra-
da Ce desta feita suppuz o fal-
so negro um negro legitimo), tive
ânsias de lhe falar, de lhe pergun-tar si ainda era longo o curso cia
viagem.

Jâ o sol quasi estava a se oc-
cultar.

Mas o negro era simplesmente o
tronco mutilado de uma arvore,
modificado pelo fogo. que lhe fora
posto...

Afinal» já noite, < lesem bar quei em
Santa Cruz» para onde me
puz, depois de ter pedido, aos gri»
tos. da margem opposta uma ca-
nôa, que felizmente pouco tardou
em sahir ao meu encontro» «pesar
de ser já noite.

A t(> regressei para a capital, via
Nova Almeida.

Nada notável se passou nas três
horas percorridas até ahi*

Nova Almeida c uma terrinha pa-ciflea e de gente affavel e obsc-
qmosa, como Santa Cruz.

Fui ao secular convento dos ReisMagos, onde, por uma porta late-
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ral entrei na parte da igreja, queserve de residência ao sacristâo.

Recebeu nie e ao companheiro,
o qual convidei a ir eommigo e
que açcedeu ao convite eom muita
satisfação» uma ereançai a qualnáo pôz nenhuma objecçâo ao nos*
¦íl» vi " J v !j *„ J \j,

Vi» de perto, aquelías velharia*
silenciosas* aquelías ruínas respei-
taveis, cellas derruidas* sallctas
dcsimmteliadas tudo abatido pelomartelo dos annos.

Si aquellas ruínas falassem, quan-tas cousa* nos diriam dos obscu-
ros ascetas» que, ha trás séculos,
ali curtiram a sua penitencia,..

E eu sentia a tristeza tvocadora
dos grandes mysterios...

Num certo momento encontrei*
nie com o sacristâo um typo de
índio bem pronunciado o qualme tratou, abracando-me, cont
uma alegria tal, que até parecia queera um especial obséquio a elle
feito aquella visita.

? Queria visitar a igreja ? A* von-
tade. E, entáo. elle próprio me cha-
mava para ir ali e acclá e até parasubir ao púlpito» suspenso apenas
dois metros, ou pouco mais, sobre
o solo, e que visse benu pedia elle»
que o sacristâo sabia dar trato á
igreja» asseíando-a e cuidando-a
como devia.

Dc Nova Almeida tomámos oca-
minho da formosa praia do Jaca-rahype.
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j Preparado pharmaeeutieo, exclusivamente ve-
; geíal e ha longo tempo empregado com opti-> mos resultados no tratamento do impaludismo,
; sob todas as suas formas, geralmente conhe-

cídas por :
Sezões,

Maleitas,
Febres intermitentes,

Febres de tremedeira, j
Cachexias palustres,

febris, etc.
Os doentes tratados como emprego do «LA-j

\ EROL» ficam, desde a cura. immunh&ados para j
sempre contra o IMPALUDISMO, ainda mesmo:

; que permaneçam nos logares infestados ou pi-
çados pelos mosquitos transmissores dessa mo- í

Icstia O ANOPHELE. ;
PROPRIEDADE DE !

Kmiliana Emery
Para emommendas e informações dirijam-se í

.a CARLOS EMERY Kua da Alfândega, 189- |
Telephone Norte, 220—Rio de Janeiro.
Em Vietoria (E* E. Santo): - PHARMACIA

centrai:

1 Telegs.: «PRADINHO»
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A certa altura, avisou-me o meucompanheiro que, embora augmen-
tando o trajecto, devíamos abando-
nar o httornl, porque a maré esla-
va enchendo.

Náo concordei. V Para quc pro-íongar o tràjectoí Antes que a ma*
ré acabasse de encher» estaria coq-
clu ido o itinerário.

O companheiro teve a delicada*
za de nada oppôr ú minha objee
çáo»

Continuámos* Effectivnmente, as
ondas avançavam rugindo* tomo
feras, ameaçadoramente» conquis-
tando a praia, alcançando as patasdos animaes.

so adeantar a viagem* devido á
enchente.

E bh ondas continuavam a avaii-
çar valentemente contra a praia*empurrando o meu cavallo medro-
so para a vegetação.

Afinal, o meu animal embaraçou-
senão podendoproseguir a jor-nada.

Tive de descer, perdendo o equi-
líbríoi mas sem soffrer nenhum dé*
sas tre.

Affastei p ramo de uma arvore,
qtie embargava os passos cia ca-'valgadura <\ feito isso, continua*
mos a viagem,

Depois desse incidente, nâo se.
deu mais nada dè notável durante

VIDA GAFiCHÔiA — ô

omissão involuntária de um sé re-
dundaria numa grave injustiça*

Devo, porém» salientar que» em
Nova Almeida» encontrei um anti-
go companheiro de foro. hoje la~
vrador. escrevente de cartório ha
uns vinte annos.

Falou me daqueües tempos, lem*
brou os companheiros • o Arthur
Cardoso com quem trabalhou, o
Thiers» o Juvencto Coutinho. o E~
miliano ¦ já colhidos estes dois ul-
timos nas garras da morte.

fsso foi no tempo em que era
juiz da capital o finado dr. Justi-
mano Meirelles.

Tâo amável se mostrou esse ge*.
neroso conhecido, que nos nâo dei-
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A cavalgadura em que eu mon-
tava corria atemorizada para o
matto. que confina com o litto-
ral, mas eu, ainda quc com diffi-
culdade, a íazia voltar â praia» que»
pouco a pouco, se reduzia com a
enchente.

Cheguei a pensar no desastre íl-
nal do Guuruny em que o selva-
gem e a íilha de D. Antônio de
Mariz foram arrastados pela en-
che nte. trepados numa palmeira,
até se sumirem na linha do hori-
zonte*

Pensei ter commettido uma im-
prudência, desattendendo ao meu
guia. quando este entendeu que
nos devíamos internar.

Mas era tarde. Afinal» o meu com-
panheiro me disse que era preci-

o resto da viagem.
Ao chegar á povoaçáo de Jaca-

rahype, estava um automóvel, que
me esperava.

4Com que especial satisfação me'
dirigi ao chaufíeur!

Como o achei sympathico e bom !
ía afinal commõdamente avançar

para a Victoria !
Com pouco a esposa e íilha eeu

estaríamos juntos ho «Carlos Go-
mes» para o espectaculo dessa noite,.

No percurso total dessa excur-
sâo só tive oceasiões de tratar com
pessoas affaveis, ol.)sequiosa$,. hoí»-
pitaleiras.

Por isso mesmo nào cito nenhum
nome, pois teria de citar uns vin-
te para fazer justiça a todos, e a

xou continuar a viagem, sem nos-
offerecer um almoço.

Com uma rapidez quasi miraeu-
losa "preparou-se a refeiçãoi que o'
meu companheiro e eu. saboreámos
deliciosamente,

via-Algumas vezes, é curso da
gem. tive de revelar o meu nome»
verificando que náo era em abso-
luto um desconhecido, posto tra-
tasse com pessoas que me viam ú
primeira vez.

A t é houve al gu em q u e .se me e x -
pri mi u de um modo interessante:

«Já lí -muitos editass. seus e -ou-
tros escriptos...»

Victoria-- 20.3-927.
POGIVAI 1)0

A Vida Capichaba nao acceda annuncios de firmas e produetos duvidosos.
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Curiosidades
fjasilieus A denominação de

Basílica dada a certas igrejas, pro-
vrm de terem sido ellas pcrten-
cantes ao rei. <la palavra grega
hasilios, qtie quer ateer rei. Em
tempos remotos, habilita, era o
nome quo »c dava aos palácios
roaes e depois a todas as igrejas
de fundaçã*. Na edaclfc mecüa, ti»
nham O líoitíe de basílicas, sõ as
igrejas de frades; depois passarama tla-lò a algumas cathearàes, tal*
vez porque os conegos, nesse tem
DO, viviam em iílaustro, «orno os
monges.

?

a\ /douta qne fosst -CouheçClU*
se plantas carnívoras, que comem
ratos, conhecem-se Mores que ri-
rm e Flores què choram, mas nunca
se ouviu falar dum vegetal que
fOSSCa 1 tjrigido de tosse. Kxiste um,
no cmtátttOi que, íse acreditarmos
num magazine «científico ameri-
cano) goza duma tal particulari-
dade; prospera nos paizes tropi-
caes e seu frueto se assemelha á
nossa vulgar fava. Kssa flor tem
original aversão á poeira. Desde
que se deponha um pouco sobre
as suas folhas, as «stomates» ou
câmaras dê ar. que revestem as
Superfícies e que náo sáo órgãos
respiratórios» se enchem dr £az,
entumecem e acabam por expulsar
esse ultimo com umn ligeira ex-
piosao é um som. recordando» a
ponto de confusão, a tosse de unia
e rea nei nha."Borboletas <ic pen nas Esse cu-

rioso inseeto é um microiepidopte*
ro, medindo apenas 13 millimetros
de tamanho. Suas asas, tendidas
da base ú extremidade, formam
12 pequenas pennas de eada lado.
pois cada divisão ou raio se en-
feita interior e exteriormente com
pellos sedosos e com manchas mais
escuras. O orneodo, como o cha-
mam, nAo è raro em França, A
larva vive nas flores de certas
plantas e reappareee annualmcnte,
desde que tenha vivido num lugar.
Umâ outra borboleta, também di-
gna de menção, é o pleraphoro*
um pouco maior, mas que nâo tem.
senão» 5 pennas de caria lado.

Sua larva dá-se maravilhosamen-
te, de preferencia, em certas plan-
tas mura es.

*
• *(> nome de Deus em 36 línguas

differentes ;
Em hespanhol Dios; em ita-

liauo — Iddio; em provencal- Dion;
em írancez— Dieu ; em irlandez —
Die; em allemão antigo— Diat ; em

^^S kmmW

| Elixir de Nogueira j1
sypHiiis

t mu tcrrtvtftt c«es* 5
fteiclis

VUk«rti dc •tfcsUéoi
mtdícoi
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latim — Deus ; em portuguc/. Deus.
em baixo brctâo-üove ; eminglez

ant. saxonio ~God; em teutáo
Golti ; em allemáo. suisso — Gott;
em flamengo. Goed ; em norueguez

Gud ; em dinamarquês e sueco
Gu' : em americano Teut; em

egvpcio antigo - Xeuti ; em ogy-
pelo moderno— p>nn ; em grego
Theosi em cretense Ihios ; em ara
be e turco. Allah ; cm ma-
laío — Alia : em polaco *BtWg; em
slavo Buch ; em ecromandez —
Bramo; em chaldeu Hloah : rm he-
braico — J**hovah ; em eni ir» e do-
rico —lios ; em pan no nio* ísttx.; em
ehinez F^ussa ; em peruari
Pachaca» Mas; em zombra — Fei-
xo; em industanico — Ram; em japo*nez~-Geeyur ; e em guarany, Tupã.

Sapa dc ostras. Vae ao fogo
uma cacarola com 2 eolheres d#»
manteiga, na qual se fretem ligei-
ramente umas rodelas de cebola,
que se retiram depois de fritas,
tendo-se o. máximo cuidado de
nao deixar a manteiga queimar.
Junta-se á manteiga uma garrafa
de leite e o caldo iá coado por
um panno humedecido, engrossan-
do-se com 2 eolheres de farinha de
arroz desmanchadas èia um pouco
de leite, resultando disso um creme
nao minto prosso. Deitam-se, entáo,
as ostras e ovos cozidos, cortados
em pedacinhos.
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Armazéns para fornecimento do pessoal da

E. F. Victoria a Minas
FIIJAES NO ESPIRITO SANTO:

Porto Velho, tloAo Nei Ttt e Kscuru

0L1VER10 SOARES & CIA
AgeitlèS de kerozene : «Jacaré,» em Porto Velho;«Estrella», em João Neiva.

Gpdigos: PAETICÜLAR E «RIBEIRO»
TelegraiíUTias «OÉJARES*

Iclephone, 31 Caixa postal, 5541

i: Industria S.JORGE
Fabrica de massas alimentícias

REFINAÇÃO DE ASSUCAR
Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB

m

RUA DO COMMERCIO, 16
Caixa postal, 3987 — Teleph*, 3Qf5

1 elegiam mas Kussab
Victoria— K. E. Santo

Nenhuma revista publica annuncios tâo baratos e úteis quanto a «Vida Capichaba-.
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tanto cjueremos «er os primeiros a
declarar que sao merecedoras dos
mais altos e significativos elogios,

ELEIÇÕES; — As que se proce-deram nesta localidade, cm 24 do
mez p. passado, correram com a
maior e mais acentuada harmonia ;
escusamo-nos de dar o respe-
etivo resultado em virtude deste
já ser sobejamente conhecidc.

ANNIVERSARIOS.: -Em 18 do
mez j). passado Festejou as suas 16
lindas primaveras a senhorita Myr-
th és Guimarães, Sendo uma das
mais expansivas das senhoritas de
nossa sociedade, na cjual gosa da
mais espontânea sympathia, ao quedeveras íaz jús. recebeu as mais
significativas manifestações.

O dia 2o de fevereiro p. p
Foi de festa para todos que pn-vam com o sr. José de Castro
Silveira, visto ter sido esse dia 0
de seu anniversario. Moço distm-
CtO e operoso, romo o seu genitor,
o sr. cap. Gabriel Kcrreira da Sil-
veira, dc ha muito vem oecupando
o cargo de fiscal das RKNDAS
ES TADlJAEs em cujo desempenho,
com o seu modo affaveb tem mere-
cidos os melhores elogios de to-
dos.

Leal c amigo, com o seu ca-
racter democrata envida os maio-
res esforços para elevar este peda-
cinho do Estado do Espirito Santo,
onde nasceu e constituiu familia.

—Também esttve de parabénsa sra. d. ludith Messa, dedicada

esposa do sr. João Dutra Messa.
conceituado conaroerciante nesta
localidade, pelo seu anniversario
oceorricio em t(> do mez p. pas-sado.

nascimento : - o sr. Frey-
cinet Perissé e sua exmo. sra., or-
namentos de que se orgulha a
nossa melhor sociedade, esláo cie
parabéns pelo nascimento de sua
primogênita. ocCOrrido em dias da
semana finda.

REGRESSO:- Dc rep-sso dc
sua viagem ao Rio, onde íoi as-
sistir o carnaval, acha se de novo
entre nós o jovem Vicente RoCCO*

Antônio Caetano, õ de marco de
1927,

O Correspondente
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Vida Capichaba», no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo.
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Â posição das revistas, co-

mo meio de publicidade* é» pó-
de-se dizer, inteiramente op-
posta á dos jornaes diários.
Os diários têm seu campo de
acçâo limitado á localidade em
que surgem, emquanto que as
revistas sáo lidas por habitam
tes de muitas localidades-, Uma
revistai alem disso, tende a
conseguir o patrocínio de Icj-
tores» qué, nAo obstante radi-
cados em varias partes do paiz,
tém sempre alguma eousa de
i inmntini respectivamente ás
actividades humanas, cuja edu-
eacâo e desenvolvimento intel
leetual os fazem buscar, ha
revista, leitura mais amena e
instructiva (Juè a proporciona-
da pelos periódicos» Roí isso
as revistas contam* entre seus
leitores* pessoas escolhidas-,
que possuem, ao menos, cer-
ias qual idades i qtie as induzem
a comprar os produetos ou ar-
ngos. aniumciados em suas pa-
ginns. Alem disso, por serem
as revistas lidas sem a pres-
sa com que se lém os jornaes
diários, recebem attençâo mais
demorada e gozam, entre seus
leitores, tal prestigio, que se
r e p a rte. inconscientemente,
com as siias paginas de an-
núncios,

i ísxtrahido do livro ; Da pu»
blu idade e suas minúcias}.

C C. MARI IX
ia,

¦ ¦

SEDATIVO REGUIADORIJEIRAÕ

€

á í' ia

O primeiro inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhontas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras «seas-
sas, suspensão, fluxo com dõr
ou dysmenorrhéa, Cohcas
Utennas. regras excessivas,
incommodos da idade critica
a inflammações do Utero
Nâo confundir com ou-
troa Reguladoras imita-

I ções do REGULADOR BCIRAO

t leguuúo no Otüernaenii) N«c. di Stan hrJttcj

Nascimento
i fl iiwiin  ¦¦¦tu ¦¦¦ HW111 nttmim mmmmmii'JM,M, mi '

O sr, Manoel Milagres Ferreira,
nosso prezado conterrâneo, resi-
d indo actualnvmte em Portugal»
e sua exrna, esposa» sra» Zulmira
Lopes Ferreira, tiveram a gentileza
de nos communicar o nascimento,
em Lisboa, dc seu terceiro filhi-
nho, que tomou o nome de Aloy
sio.

Agradecendo-lhes a amável par-
ticípaçáo, desejamos muitas ven-
turas ao recém-nascido»

Amostras

pharmaceutieo *rlr llenning*, tive-
ram a gentileza de nos oFfereeer
algumas amostras de seus prodú*
rtos aíamados Trunspirol e Ly*
thophaii, ambos de eom|)rovacio
valor iherapeutico, aquéilc pnra
os casos de grippe e este para os
de rheumatismo.

t «ratos.
? ....?.

Os nossos annunciantes»
Hugo Molmari ê Co. Lida*, pro-
prietarios» no Rip tle Janeiro e em
Sâo Paulo, do grande, laboratório

Participação
Dos nossos amigos, srs* drs» Joa-

quim Ruíino don Santos e Antônio
da Rocha Lourenço recebemos um
cartão, participando-nos a mudança
de sen eseriptorio de advocacia
para a Rua do Theatro» n? 19—1°
andar Sala 5 no Rio de Ja-
neiro»

Gratos.
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PHARMACIA E DROGARIA
« POPULAR»

G. Roubaeh & C.a
Grande deposito de

DROGAS E PRODUCTOS CHIMICOS

Importação directa das principaes fabricas
nacionaes e estrangeiras

C POSTAI. 3812—£nd. Tel. UOUBACH

RUA P RIMEIRO D MARÇO,20

Victoria. I\. E. Sanio
¦'jV^^Cf&^iJâ p^»***i»«Pitetf*s'JÍ - nr::-,- *-•»:--•„ jé»*»- ¦ --tf' '
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T R I N X ET iV C. Í-C*

<?omiitlssof»», (Miiislunavôcs. rei>re-
sentavòtiM e COIita prop riu

Escripiorio e armazém : R I dc Murro, 4?
Telegrammas: TRINXBT—Código : RIBEIRO

TELEPHONE* 57-C POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo

CASA LIBANEZA
Bicl\»ar-a & Saade

Completo sortimento de fazendas, modas, perfu»
marias, chapéus, calçados, etc.

Especialidades em artigos finos e fantasias.
- PREÇOS RAZOA I 'EIS -

R. DERO.-lyMO MONTEIRO, 9 - VICTORIA
# 'tt .»" .# * * 'm-. * *• * -> * *¦¦ M * *' * m 'm m ' * *' V-r* ¦«(- :*¦:.¦*¦-*r. tí:» -* A* * < %¦;.*:* »".'*' ¦•»»•¦ "»-¦*¦'*. ;* «•¦¦i0m.*..:iãi„p. ¦¦¦my-M£&--'f*'$.'&mi.i4?¥'*i

Vendem mais os que annunciam na Vida Capichaba.
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ESCOLAS MATJERNAES

A MULHER ATRAVÉS DA HISTORIA
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0 pane*Nâo é mru intuito íazei
gvrico da mulher.

Ern assumpto de tamanha im-
porlancia a mente deve illuminar-
se de verdades, deixando de parte
exageros e phantasias.

A 
'mulher 

nem é anjo e nem ô
demônio, como exageradamente a
pintam seus apologistas e seus de*
nigridores.

Ou \)ov oulra: ha mulheres am
jos ou demônios, conforme a edu-
cação e o ambiente influíram em
seu espirito e coração.

Elia r mn ser fraco na apparen
cia, mas poderosíssima do facto.
Sua influencia na sociedade hu-
maua e no progresso ou regresso
da ei vi lização é bem manifesta, sem
recorrera muitos argumentos e sem
fazer uso de autorizadas citações.

Progresso e regresso, sim, por-
quanio. si é exacto cpie a maior
parte das vezes a influencia da
mulher se exercita no bem. ocea-
siâo ha em <juo influo como um ver-
dadeiro malefício.

A mulher, potentissima no mal.
potentissima no bem, pode tornar-
se «perfume», qué embriaga, ou
miasma, (jue cnvei.ena. raio, (jue
aquece, e consola ou chamma, que
queima e deslróe».

Não se |)ode negar que certos
actos de fraqueza, de ódio, de ciu-
me, de vingança, baixos, dos ho-
mens. e ainda alguns horripilantes
delictos e crimes passionaes, sâo
inspirados pela mulher, fado este
quo deu origem ao motejo do «eher-
chez la femme»* quando apparece
algum crime obscuro, sem vestígios
apparenles.

Depende da educação (pie recebe
elevar-se c eom elia elevar a so*
ciedade ou resvalar no abysmo da
corrupção, contaminando o ambi*
ente social.

Toda vez Oue se desconheceu a
missão c a dignidade da mulher,
elia tornou-se corrupta e vingou-se,
corrompendo ate em suas profun-
das raizes a sociedade.

E' indispensável educar a mu-
lher segundo sua Índole, seu cara-
cter. suas tendências, sua missão
tão grandiosa e delicada e elia en-
tão saberá compor o poema vi-
Vente da familia virtuosa e feliz.

Ainda neste ponto a Historia fiel
espelha o papel <la mulher através

dos séculos e nos faz chegar a con-
cíusôes indicadoras da via a se-
guir para aproveitar os dons ex-
cepcionaes femininos, desenvolveu-
do-os e orientando-os por uma
educação condigna, afim de resal-
val-a contra os perigos a que está
exposta em virtude de defeitos ou
tendências peculiares ao seu sexo.

Iim bem da verdade, ninguém
deixará de reconhecer que se bem
que haja no elemento feminino se-
res inferiores (quasi sempre por
deficiente educação), felizmente es*
tes sáo em menor numero. Ainda
que com algumas imperfeições, a
maior parte das mulheres sâo a
providencia da humanidade
inmuncras cujas virtudes
gnam O ambiente como um
perfume*

E ha
mpre-
suave

Estas deveriam ser escolhidas
para a obra gigantesca de crear
um ambiente feminino educativo
c homogêneo e deitar as bases de
unia reforma, que náo poderia ser
feita por etapas e sim por uma ver-
(ladeira revolução dos meios pos-tos em pratica até hoje.

Porque é preciso que se com-
penetrem os homens da verdade
insophismal: particularmente no quediz respeito á mulher, a instruc-
çào não deve ser tomada como iim
e sim como meio.

A educação é o fim. a instruc-
ção é O meio de chegar a cila e
tudo o (pie se intentar fazer sem
basearmo-nos neste principio» ob-
doce a um critério errado.

Vamos lançar um olhar retrós-
pectivo através das épocas e todas
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— porque, como nao c
preciso tirar e pôr a la-
mina, nem para sc lazer

a barba nem para limpara lamina e
porque, como elia mesmo afia as
suas próprias lâminas de modo per-
feito, faz com que estas sirvam me-
lhor e durem mais.

cJVovalha

\Aj I £*-§• segurança

^utcrStrop
A' venda nas boas casas

Aviío Slrop S. R. Co. of Br<is.Il
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C. Postal, 2782 RIC

A «Vida Capichaba» ó uma vendedora activa, convincente e segura.

M



¦^^^^^™

ÍZH'[

12 V»«AaAPICHA»A

as memórias nos dirão da impor-lancia e do papel proponderanteune â mulher teve na formaçãoda civilização.
Deixando dc parte as das civi-h/açóes chinesa a persa, o.ndca legenda e o mytho se entrelaçamao verdadeiro, aíterando-o e as dacivilização hebraica em cuja his-tona os nomes celebrizados porvirtudes domesticas, por heroísmoe sabedoria, sao Freqüentemente

citados e o retrato da Mulher forte~é o mais bello possível* nas es-colas mais üfamadas, $o lado fios
grandes phi losophos, achamos
a mulher cooperadora e inspira-dora do homem.

Abstrahindo das descortesias deHesiodo.ílas comparações msulluo-sas de Simonide, dos èpigrammasapimentados de I Upponale edas iro-mas burlescas de Aristophanes, te-mos o direito de afíirmar que, na(frecia, a mulher íoi considerada.Porque as gentis figuras gravadascom tanta pureza de linhas na epo-
peia honierioa r aquellas que feu-npides violando as severas tra-diçnos da arte grega põe emevidencia em seus dramas, áureo-ladas de amor. seriam sufíicíentes
[jara provar que existiu sempre evivo o culto .i mulher e o seu po-der sobre o povo. • qual reprotlu*wu das Musas e das Graças todaObra de arte e do pensamento e«uja vala religiosa se inspirava naasy bulas.

fí qual a opinião tivessem os (ire-
gos sobre o poder e a missão educadora da mulher na familia ver-se-a claramente no retrato, que ciei-Ia Utz Xenophonte.

IS' bem verdade (jue, quando ascondições sociaes foram mudadase a corrupção afrouxou os víncu-IOS da famiha, particularmente naaristocracia, a mulher excluída emAiheaas ria vida publica, despre-xada na particular, decahiu horro-rosameute.
Náo podendo dominar santamen-

y como esposa, tvrannizou romohela ira.
Mas já em Ksparta, tendo saio

considerada digna de receber um;.educação completa, fora a rainhado lar e a senhora do esposo,tanto (pie o governo espartano foiaceusado dr ser um governo drmulheres.
í Ao lado da poetisa I elesilla. gio-na dos Argivos, grande numero

30 3 VM7

Companhia Cervejaria
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asçervejassennprç preferidas
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN--

Riun General Osório, 8 IO
VICTORIA

* .

~ Estado do Espirito Santo —

de mães e de heroinas, educando
fortes os filhos eom * palavra e
com o exemplo, consagraram a

santidade á ramiha e ,i Pátria o
seu valor.

15 quantas loram as discípulas

ARMAZÉM k\ rr ~ _w± ¦¦ &+.
?<
*

% de seccos e molhados Neffa&DalIa Ferragens grossas
por atciccjíio.

T h _r- m m « m. m __t m __, fc m h __. __. __. __. . ... m ___¦ «* _ _ w

4V " - *~ listado do ! spiriío Santo £

Rspeeiallstas e Importadores «le aguardente, álcool », v.-,,,,..,- ,-„, :.,",« ,..s,.«i«."
Endereço telcg.: NEFDALbA Ca.xa postal, 3961 Teiephone, 366

£ Kua o de Marco, 12 vie 1 o n 1 v - V
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Extracções publicas-todas as quartas-feiras, ás 14 horas
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Loteria do Estado do Espirito Santo
S< >l') A HSCAL1ZAÇÂ< I

DISTRIBUE / v>

DO GOVERNO DO ESTADO
I, KM PRÊMIOS

PLANOS APPROVAD05 PELA SECRETARIA DA FAZENDA
Ordem das extracções de março c abril de 1927

HUHtROS PLANOS

92
93
94
95
96
97
98
99

100

A
C
B
D
D
A
c
B

DIAS

2 Março
9 Março

16 Março
23 Março
30 Março

6 Abril
13 Abril

20 Abril
27 Abril

mm m iiutits

11$500
7$000
9$000
5$000
5$000
11$500
7S000
9$000
5$500

PREMiQS HWItJ

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

BILHETES

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

planos A, C, E e D 56o divididos em décimos
PLANO A

I2.U*) bilhete* a li$5O0 * • >
Menos 25o|o .
75 o|« em prêmios •

PRÊMIOS
i
i
í
i
i
2

io
aoo *
60n «

\4'M promios

prêmio
c
N

4

*
4

*

ele
«
<

#

* 200$
» 100$

'.'¦*% 30%!. ....
25$ 2 ult. alg. do 1»

1384)00$

50K.XJO$
* o:ui*o

*';¦¦* I .,Si," '.Ih

. 1:000$

. . \*m$
2:000$

. 24.000$
3, 4 c 5 pre mt os 15:000$

Tolal: 103^500$

PLANO B
J2.000 bilhetes â 9$000 ....

Menos 25 oi o .
75 o(o em prêmios *

PRÊMIOS
I
l
l
0
St

4
B

12
20

ÓOÜ
I2B0

prêmio <le

¦*

m
*

<

HMI$

200$
um
50$

IU&SÜGU
27ri.iM,Rp
¥í5no$

3&tò$
2.1*.U$
2:000$
l £00$
1 .'2* * vp
lá

15$ 2 tiH. íIk 1. 3» i I e 5 prêmios SWjH/iS
» * * * ? . * #

1929 prêmios Tofüh

PLANO C
12.000 bilhetes a ?$oo»> ....

Menos 2^5o|o •
75 ojo cm prêmios

PLANO D
84;ooo$
2t:ooo$
63:ooo$

12.000 bilhetes a 5S00O
.Menos 250fe •
75ojo em prêmios

PRÊMIOS PRÊMIOS
1 prêmio
l

*

4
6

13
. 700
600

1328 prr mios

2:ooo$
«?•**»»»* ] '.So 0 5>

l;ooo$ .v 2:ooo$
5oo$ 2:ooo$
2o o S » t :2o o $

1 o (i $ * • • • • * 1 :Ck> o $
2o $ .,?...? M:oou$

15$ 2 ult.alg. 1. 2» 3, 4. e 5 prêmios 9:ooo$
Total: 63:ooo$

i prêmio de
I

*

*
6

13
24

240 é
990

1278 prennos

$ *
2o o $
loo$

.5o $
lo$ 2 ult.
lo$

alg» I e 2 prêmios
. •. 

¦ 

. . 

¦#¦¦..».¦

To Oil:

tf>*300$

í>o:t.oo$
15:000$
45:oo«$

2$;ooe$
2:ooo$
l?O0f-$
|:ooo$
i:2ou$
l:3oo$
l:2oi>$
2:4«o$
9;0oo$

-•fy.;i^i-.j»»«wrí3«f!«*l=1 ¦¦

45íooo$
«4 #';>¦ *«* *'«*'i# ¦ ¦

Concessionária: COMPANHIA LOTERIA DO ESPIRITO SANTO
M. BARBARÁ (gerente)

-1*" 4Jam mtemm» *>****> . -«

CAIXA POSTAL N. 3721—Sede: RUA DUQUE DE CAXIAS. 21- E"d. teleg.: LOTERIA

VICTORIA — ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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V. Ex. vestir-se bem

poueo dinheiro ?

POCUREM 3 9*: n i» it i:
a filial da

Alfaiataria Guanabara
Rua 1' de Mcirço,34—\ ictoria-l". Santo

do mystèrioso Pythagòrás, reputa-
do lilho de Apoílo !

Uma pleiade de sabias, attrahi-
das pela idealidade religiosa de sua
doutrina c peio encanto do sacri-
íicio, ao qual deviam submotter-se.
offerécenaÒ uo templo de Heratas
jóias e as vestes bordadas de ouro
e conservando rigorosamente o si-
lencio peíp espaço de CINCO an-
nos, innumeras mulheres celebres
por saber e virtude tornaram-se
sequazcs de Pythagoras* Mas ceie-
bre entre todas foi sua esposa
Teano. que escreveu diversos opus-
culos e poemas sobre a sabedoria
moral e a immortalidade dá alma.

Mais notável ainda tornou-se sua
filha Myea, exemplo de donzcllas e
esposas, lembrada por todos os sa-
bios e philosophos da cpoea e pos-terior á mesma.

K (piai fosse a firmeza dc cara-
Cter e o valor em nâo violar o se-

gredo, tenha-se uma idca, lembran
do a sabia Tyniiea, de quem se
laia nos Heroides do a the nie se
Pilareo, a qual, ameaçada de morte
por DyonisiOj antes de revelar mn
segredo pythagoriçOi partiu a pro-
pria língua com os dentes e a (íis-
piu no rosto do tyranno.

iina partidária do pyttiagorismo
fora também a sacerdotiza Diotrina,
qtie com Aspasia resplandece juntoa enigmática figura de Sócrates.
E o sapientissimo entre os homens
não se vexava de confessar queelle tinha aprendido a arte da elo-
queneia e referia-se á autoridade
de Aspasia sobre tudo no que di-
zia a respeito aos deveres no ma-
tnmonio e ao poder da mulher na
familia.

E não foi Sócrates e sim Aspa-
sia (pie, em uma época na qual a
mulher estava excluída da socie-
dade e dada cegamente ao esposo

r1 A RTfT I OQV XI"\13 1.. À 1 ...A V Á v Jk5 Unia formula Oltjo
RCtfredo custou 200 conto» de réis

A Loção Brilhante é o melhor especifico paraas alfeeçôes capilares. Nâo pinta porque não o tin-tina. Náo queima porque não'contem saes nocivos.
E' uma fórmula scientifica do grande botânico dr,Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos.

E' recommendada pelos principaes Institutos
Sanitários do estrangeiro, e analvsada e autorizada
pelos Departamentos de Hygiene do Brasil,

P.—Desapparecem completamente as caspàs eaffecçoes parasitárias.
2%—Cessa a queda do cabello.
3\~-Qs cabeUos brancos, descorados ou grisa-lhos voltam a côr natural primitiva sem ser tingi-dos o u queimados,

4\* — Nos casos de calvice faz brotar novos cabellos.
5v- Detém o nascimento de novos cabellos

brancos.
<5'\.—Os cabellos ganham vitalidade, tornam-se

lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante á usada peia alta sociedade

de S. Paulo e Rio,
A' vencia em todas as Drogaria^ Perfumadas

e PKannacias de p ordem.

escolhido pelos parentes, foi de en"
contro aos hábitos da cpoea, aos
sentimentos communs, proclamamdo direitos c deveres no matri-
monio*

Foi ainda eximia na historia e
na poesia. Esta hetaira. que Ò «ilym-
pico Péricles não desdenhou tor-
nar sua esposa, desobedecendo a
uma antiga lei pátria, ali dava a
todas as graças próprias do seu
sexo, tino politico, mtelleoto agudo,
gosto finíssimo, esplendor de elo-
quentía e cultura admirável aponto
de reunir em torno de si, não só
tudo quanto de mais brilhante ti-
nha Athenas:Zeuxis e Phidias — Ku-
ripides e Protogenes — Anaxago-
ras e Sócrates, mas ainda enamo-
rar das verdades moraes as jo-vens athenienses e inicial-as com
o encanto de suas palavras numa
vida risonha e jubilosa, dentro dos
deveres de esposa.

wmvi

TEIXEIRA & SILVA
COMPLETO S0RTIMENT0 DE LOU-

ÇAS, PORCELLANAS, CRYSTAES,
FERRAGENS, ARMARINHO E

DROG AS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem generoa do Paiz á consijgnação

Te legr animas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

I Vietoria E. Espirito Santo
^ju âW

Dar annuncios á «Vida Capichaba»» importa ern augmento certo de lucros

^Sl



_____

30 - 3 - 927 VIDA CATICHABA 15

thllBlfntitmWlnfttfflMIW milHuítllfflfflmfllffl iWHfnfilWIRIWAos descrentes
que em vão tem gasto tempo e dinheiro

com panacéas de muito preconicio, mas de nr-
nhum valórj áquelles mesmos.cjue já recorreram.
sem resultado, a todos os tratamentos para a
cura do rheumatismo gotoso. syphilitieo e defor-
manle, rausa das trrriveis moléstias do coração,
aconselhamos experimentarem o maravilhoso
invento do eminente scientista dr. J, M. ( iomes,
do Instituto do Hutantan. em Sao Paulo, queapós largos annos de acurados estudos da nossa
nca Hora, descobriu um maravilhoso especifico
vegetal para a < ura Completa e garantida do
rheumatismo de qualquer origem, ao qual foidado o nome de «Rbeumallna».

o dr. Eduardo Fairbanks, illustre clinico
e distincto lornalista de Curvcllo (Minas), diz
cjue «um seu doente que já st tinha submettido
a duas series completas de «NÈOSALVARSAN»,
(914) rom resultados DOUCO hnsongeiros. r pujo
doente vinha soffrendo dr um rebelde rheuma-
tismo ( hronico. com acerbaçóes freqüentes, me-
lhorou consideravelmente, tendo as astealgias e
as myalgias cedido por completo rom o uso i\t
um único vidro dr «Rheumallna». após

0 (jur o doéhte continuou o tratamento com rr-
su l tados admira veis.

Náo menos lisongeíros sâo os resultados
colhidos pelo eminente professor dr. RubiôO Mei-
ra, illustre lente da Faculdade de Medicina e
Cirurgia i\r Sâo Paulo, e pelos illustres clínicos
d rs*. Asranio Reis, Vomcro. Perez Vwlaseo, Kdu-
ardo Britto* Edgard Braga, Abílio Ma» tins de
Castro. DálmaciO Azevedo. Ernesto Masi, Olavo
de Castilho. Crissiuma dr Figuerrido, Pompeu
de Sá, Sampaio Corrêa, Benjamim Reis, J. .\fon-
tevase, Oliveira Sandoval, Paulo Brasil, Arthur
Pinto. Carlos 1'Vrraro e muitos outros.

Attenda-se rigorosamente ás prescripções
juntas a rada vidro de «Rhcumallnâ», e,
be ao lim dç 'J ou d vidros o doente nâo se achar
melhor, então abandone o tratamento, porque,POSITIVAMENTE, nâo se trata de rheumatismo.

Nos casos de rheumatismo, srja qual fôr
a origem da moléstia, a «Rhcumallna»
nunca falha. Garante-O o nome respeitável e a
responsabilidade profissional do seu grande des-
CObridor, o illustre dr. J. M. Gomei, do Institu-
to do Hutantan.

A* VENDA NAS BOAS PHARMACIAS E DROGARIAS
Agente: Q. NíiVIiS — Rua General Osório, n°. lô-sob. - VICTORIA
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Os grandes pensadores da es-
cola socratica, Aenophonte e Pia-
tão, tornaram-se em grande parteecho de seus pensamentos na j.arte(jue se refere á educação da mu-
lher, de forma que nos hortos de
AcademOj nas escolas de Megara
e de Cyrene, nos jardins de Epi-
curo. nas escolas de Alexandria,
as mulheres se reuniam para dis-
cutir themas philosophicos e os
mais terríveis problemas, que ja-mais tenham íatigado a mente dos
mortaes.

Nem todas foram louváveis, é
certo, nem é para se defender as
numerosas sequazes de Aristippo
e de Epicuro, embora considerando
os rostumrs e acontecimentos da
época em que teria sido loucura
exigir a severa moral, que somente
o Christianismo pôde implantar
mais tarde, pois os proj)rios sa-
bios e philosophos nem sempre
podiam ofíerecer o exemplo de
uma vida irreprehensivel, de uma
virtude sem macula e sem som-
bra de fingimento.

Observe-se, porém, (pie nem to-
das as mulheres, que se abalavam
para ouvir os philosophos, nâo o
faziam por vaidade ou para se-
guir a moda, pois em Assioléa al-
gumas vestiam-se de hábitos mas-
culinos para ficar desconhecidas
entre os acadêmicos, dese josas
apenas dç comprehendcr o escri-
Hor, que tinha tratado da questãoíemmina e a tratava com argu

mentos claros e convincentes.
íi entre as estudiosas houve as

cinco filhas de Deodoro, celebradas
jior seu saber e honestidade, até
mais tarde pelos pães da Igreja,
e outras sâpientissimas e doutasmu-
lheres para cuja completa glorianão faltou nem a formosura, nem
elevado talento, nem cultura vasta,
acetescentando seu esplendor im-
mortal eom<*a grandeza pura esere-
namente virginal dáalma»como loa-
zia de Alexandria, (jue soffreu ne-
roicamente a perseguição e a morte
por aquillo que elia acreditava ser
a verdade.

Lembrando taes cousas, parece-me licito chegar á conclusão que«a parte fraca do gênero humano»,
ainda nas luetas fecundas do pen-samentOi se revelou uma potênciatanto mais admirável quanto menos
adextrada a exercèl-a na vida pu-blica e particular e que dos fru-
tos destas luetas devia certamente
tirar vantagens a educação geral.

1 ma triste pagina escreveu na
Historia o Feminismo romano, queteve seu epílogo com a destruição
do antiquissimo e poderoso impe-
rio. A influencia da mulher foi fa-
tal á sociedade daquelln época, quechegou ao auge da depravação
moral, arrastada pela corrupção da
mulher.

A mulher excedeu em licencio-
sidades e podridão moral ao seu
próprio mestre : o homem.

Foi a mulher, é mister eonfes-
sai-o, (jue fez rntão alcançar o api-
ce da degradarão humana no ver-
tirr do humano progresso.

Lição terrível para a sociedade,
(jue deveria ha muito ter tirado
delia proveitosos ensinamentos e
ter pensado em resolver rom rritr-
rio e amor o problema da educa-
ção da mulher.

Nunca é demasiado rebater esta
verdade,porque não ha outra ( ousa
determinante do nivel moral da so-
ciedade: elle eleva-se ou abaixa-se,
conforme os salutares princípios
(jue a educação inrulea á mulher.

Atr que em Roma a mulher foi
tomada na devida consideração e
atr que foi acatado o nome de mãe,
esposa, irmã e íilha, diz Celesia-
uma offensa feita ao pudor, teve
forças para derrubar um throno,
o sangue de uma virgem (je vm-
gar a liberdade de um povo, a voz
de uma mãe de dissipar um tur-
bilhão de guerra, tanto assim
que a gratidão pátria erigiu um
templo á «Fortuna Feminina»*

Si os cantos de fito Livioi já
tidos como evangelho pelos nossos
pães, se apresentam a nós como
mythos, ainda assim r forçoso con-
fessar (jue são fecundos de ver-
dade e capazes de dar-nos uma per-feita idéa da crença, dos costu-
mes,e da opinião, communs á época
citada.

(A seguir)
ProP CAROLINA P1CK1.KR
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T AS CASCATAS DO GUAYRA #¦
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Os principies jornaes do Brasil
e da Argéntinat ha pouco tempo»
ocruparam-se da utilização das cas-
catas do Igunssú. situadas entre o
nosso e aquelle paiz e cuja força
nfio ultrapassa a de 800.000 cavai*
los. Força total.

A maioria ignora, entretanto,a for-
ça verdadeiramente imponente das
cascatas do Cuoyra, que se encon
tram no rio Paraná» a 130 kílome*
tros da íoz do Iguassú e que per*

nabara). Toda esta massa de água
lança-se em forma de leque inver-
tido na bocca principal» que tem
uma largura apenas de 60 metros!

Precisa-se considerar tambem quea bacia deste grande rio é calcu-
lada em três milhões de ki lometros
quadrados ~ equivalente a um ter-
ço da superfície da Europa. Vem
a ser elia. portanto, a segunda do
Brasil, pois a tio Amazonas é de
dez milhões de kilometros quadra-

0 engenheiro americano Sigwel.
encarregado pela companhia «Ma-
te Laranjeiras» de construir a es-
tracla ferroviária, que liga (iuayra
a Porto Mendes — situada uma su-
periormcnte e a outra inferiormen*
te á cascata Fez um minucioso
estudo sobre estas maravilhosas
cachoeiras. Calculou em 10.500 crie*
tros cúbicos, por segundo, amassa
dágua que passa pela garganta prin-cipai, na época da es ti ada, segun*

é é é é é A A A A A A A é é A à AA A A A é é é é A à ê à A A A A A A#
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Si já qtiasi náo tem, serve-lhe o PD OGENTO,
poraue lhe fará vir cabelio novo e abtindan-
te* Si começa a ter poueo, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede qut o cabelio continue
.1 cahír. Si ainda tem muito, serve-Ihc o PI-
LO GÊNIO, porque lhe garante a hygitnt ilu
cabelio.

Ainda para a extllteçAo cia caspa
Ainda para o tratamento da barba

e loçáo dc toilette
PILOGENIO, sempre PILOGENIO

A' vfnda em todas m pharmacias, drogarias
c perfumaria*.

Doenças bronco-pulmonares
1

Uai medicamento verdadeiramente ideai paracrianças» senhoras traças c convalescemos ê
o Phoüpho-ihiocol Granula^
do de Gíffoni, Pelo «phospho-calcio physio-lógico» que encerra, elle auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos. repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro; e pelo ssulfo-gadacol* tonifica os pul-móes desintoxica os intestinos. ICm pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada c o
peso do corpo áugoienta. E' o forüficaatt in-
dispensável na convalescença da pneumonia,da influrnza. da coqueluche e doj—- sarampo

Receitado tf fartamente pelas s u m n> i d a -
des raedieas desta eidade e don Bstadon

Rm iodas as pharmacias e drogarias.

•^

?»i

• -

Deposito : Drogaria Giffoni
Rua I" de Março 17 —Kio (Je Janeiro

^i TYPHO ! '^oxnô? ^^ÇÇOES intestínaes e do aparelho urinario. evitam se. usando URO
«ÀJ 

,, 
A eURMINA, precioso anüseptico. desinfectantt e diuretico, muito agradável ao naladar

y_WBK 9- i . I .k ll IM t__ ._._,.. ^mtm.mm-.-. -.-....... __m __K __.__ __m ., m. m. . .. _ . „ *g . _ ._..... 'llm Iodai xtti kiiiariuaeluK e drogarias* Rua 1 dei Março, IT
Deposllo IMÍOCAKIA GIFFONIRio de Janeiro
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tencem exclusivamente ao Brasil.
máo grado as suas ultimas cacho-
eiras s.e acharem nos extremos con-
fins cio território paraguayo.Para dar uma idéia <la grandiosi-dade das cascatas do Cuaxra, bas-
ta lembrar que o rio Paraná, de-
pois de ter recebido os grandes
afluentes: Tietê, Paranapancma,
lvah\. Piquiry, mede, antes de ehe-
gar á cascata, uma largura de4.Ü0ü
metros (ou seja igual á da Gua-

dos e é a quinta do mundo em ex-
tensão! O terreno desta bacia é
quasi todo constituído do periodoterciario,

As cascatas do Guayra sáo pro-voçadas pelas montanhas da ser-
ra de Maracajú, que interrompem
bruscamente a regular e tranquil-
ia carreira do rio. As cascatas ate
hoje conhecidas são em numero de
18; mas existem muitas aindainex*
pi o rad as.

do investigações íeitas, a proposi-to, neste periodo, O rio Paraná se
encontra, porém, na situação de ter
geralmente, o seu curso normal,
e possue, entáo» uma capacidade
cerca de dez vezes maior, isto é,
105.000 metros cúbicos nor ^et/un-
do.

Com tal volume d'agua e com
a inclinação daquella garganta, queé de 45 grãos» as cascatas da Guay-
ra podem fornecer seis milhões de

«Vida Capichaba*, no gênero, e o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo,
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Roupa?:.
FLOR DE MAIO

(asa \ a metal I a
i>i F. P A U L O

Successüi de NAflETAÜbA PAULO & IRMÃO
Rüa |cioii\ mo Monteiro, 1 e 3 —CÀÍXA, 3Ô52~~Victoria 4:st. do f:sj

Chapo os de sol e c/a I)
cabeça, etc. v

Preços razoáveis v

Santo

II. I*. em tempo de estíada e ses-
senta milhões de II. P, em tempo
normal. Se se providenciasse parao encanamento <la água num con*
dueto, tjue se iniciasse alguns kiIo
metros acima da cascata, aprofum
dando um pouco mais o desnível
natural, o resultado seria ainda
maior

Ao longo do Guayra, segundo tu-
do quanto afíirma o engenheiro
Sigwel, seria facilima a construo-
cáo lio Lal i anal, pois que é o ter
reno de pedra vulcânica (basaltica)
e resistiria absolutamente í'i pres-sâo da água, Com estes trabalhos,
O desnível se aiminentana dr 115

metros. 0 que daria, em tempo de
estiada. de&e$ete milhões de H. P.e,
nos tempos normaes, cento e seten-
ta e quatro milhões de H. P, Com
tal força, se poderia dar movimen-
to a todas as industrias existentes
no mundo, para onde elia pudesse
ser transportada e aproveitada!

O rio Paraná <\ portanto, o pri-meiro du mundo em potencialidadehydrauiica, Os principaes rios da
terra, mesmo reunidos, fariam uma
mesquinha figura comparados com
este rio fantástico e com os seus
affluentes. Só o Iguassú, com as
suas cachoeiras, forneceria um mi-
Ihâo de fi P. ; o Tietê possue 35

cascatas entre grandes epequenasj
0 Paranapanema M : o lvah\, o
Piquirv etc, possuem outras tan
tas! Mas o próprio Paraná pos
sue também a cascata celebre de
Urubu- Pitngu, que pode ser ava-
liada em 500*000 H. P.

O Níagara, o Zambese, o Kaje-
teur, mão grado as ^ua5 famas de
ter as maiores cascatas elo mundo,
mesmo reunidos todos, nâo pode-
riam ser nunca comparados, em
massa e força, ás formidáveis cas*
catas do Guayra* qnc pertencem,
TOTALMENTE, ao Brasil, e que
representam, por uso. um thesou*
ro inestimável I
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COMPANHIA TERRITORIAL
¦ — 1 ¦¦ — 1 n — n 

. . . .

Capital: 3.400:000$000
.¦•¦ -¦  .,,  

•*¦•"••

Sede: COLL ATINA -E. K. SANTO
Proprietária dos fertilissimos terrenos do valle do Rio Doce, dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E, F, Victoria a
Minas, a 6 horas da capital do Estado, e também dos valiosos terre-
nos do Caparão, 110 município do Alegre. As vendas são 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-
jnsas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização,

Directores: Dr. Attilio \/ivacqua e lldefonso Brito

Informações: em Victoria, com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia.
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O annuncio dos jornaes é momentâneo, esquece-se depressa
longamente no espirito do leitor.
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o das revistas perdura
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O 'Nutrion" é o melhor dos tônicos
e o mais poderoso cios fortificantes.

**

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

tite e faz augmentar o peso.
O "Nutrion"-- contendo em sua for-
mula o arsênico, o ferro e o phos-
phoro « é um poderoro tônico dos
músculos, do sangue e do cérebro:
o arsênico revigora os músculos, o
ferro enriquece o sangue e o phos-

** phoro tonifica o cérebro e o
systema nervoso

4, «¦*-

Dep. Nac. S. Pub., Uc. 309-22 0utub.-l9l7



30 - 3 - 927 VIDA CAPlCHABA 19

•?«•»*?• »??««»««»?«??«•«»?•?•??«»«••••«• »»•••«*• ????•??« »+++#*#« ••?????« #++#+*+• ???????«????????????????????????•??????«???????????????????????;

5E5Ne
^-v* J mm*r-*<mir' —» — »-N_r "~N| .

«^—JS^á Espirito ^Cl^^^r?
^'K*lii u -i • wiVSíSm4'^J^?fsK*l brasileiro \fà&)Ag?

m tllHHIO H FQHSLCA Jj/i

1

i
:

:
*
:

:

# y a wm.

O contrario, muito oo con-
trono do que n opinião
ptíbiica eonyictamepie oí-
firma, só achOi ria curta
historio do pensamento
brasileiro! dois vultos no-
tnveis. dois vultos geniaeSj
de estatura larga e com-
pléiçáo originalmente fora
do commum, Ksscs dois
simples o bons patrícios

íoram, e são. ad mou vêr. notáveis e geniaes,não porque tenham sido caracteres esquisitos»
ivpos incomprehendidos, nem porque tenham tulo
talento ou cultura «de mais», em excesso. Mui
tas vezes tornam-se esses dons pelo valor. Mas
absolutamente. Xo Brasil, nem sempre os ho-
metlá mais brilhantes foram os mais úteis á pa-tria. Apenas assim os considero, porque foram,
em toda a extensão e propriedade do termo.
isso, què é uma qualidade rara de encontrar-se— «brasileiros». Brasileiros authentieos, da gem-ma, brasileiros verdadeiramente brasileiros.

Em todos os outros homens do paiz, notam-
se inílueneias insanáveis e déturpadoras da edu-
cação, da disciplina espiritual exterior da intlu-
eneia de fora, estranha, nas idéias, de que a
maioria até se ufana, matando a flor verde do
ar da terra, saborosa, quente, espontânea e quedeve desabrochar, simples e naturalmente, na
alma dos espíritos nacionaes, perfeitos, iiuonfun-
divcis !

Pela cabeça dos leitores, que me pretendemadivinhar, terá passado, talvez, eomo sendo in-
dubitavelmente o primeiro desses nomes, o de
Ruy Barbosa.

Doce engano.
Todo brasileiro tem o habito de admirar sem

restricções O grande parlamentar bahiano. Eu
também o admiro, mas de modo diverso. Náo
penso, porém, agora, nem de longe, no nosso
clássico orador político e quero passar por cima
desta rápida evocação á sua memória, sem me
embaraçar muito com o seu brilho de meteoro
extraordinário. Para os brasileiros só este ho-
mem reuniu todas as qualidades espirituaes ima-
gjoaveis, embora elie próprio se haja confessa-
do, orgulhosamente, um tilho dos liberaes in-
glezes. E eis ahi por que. neste momento, de
modo algum a sua grandeza estelar me prèoccu-

?
?

:

i
i

I
.. liada eomo nenhuma outra para elaborar uma l

:

:

{ a. K' immensa. Pouco importa- Não tenho ago
ra aqui em que aproveital-a. Das alturas em que
se atiia o seu gênio, perdoe-me esta irreveren
cia á sua gloria de estadista...

Na literatura, por exemplo, quanto tempo ne-
fastamente dominou a mania estúpida e médio-
ore de catar-se modismos e archaismos cretinis*
si mos nos frades atrazados de Portugal, pondo-
os em circulação na linguagem tios livros, dos
jornaes. elos romances, dos revistas e até na
das palestras mais pedantes dos dias actuaes,
como expressões singelas ouvidas na rua ou na
intimidade, e aprendidas nb borco, eom o eari«
nho das amas! Esta ultima é que é a língua
sincera de quem se preza e nâo se encontra dts-
posto a seguir atras de cabotinismos arrevesa-
dos. E foi aquella mania fatal. <ligamos antes
imbecil, que matou para sempre O talento de
Gonçalves Dias. Apesar de todo o seu india-
nismo, dos seus cantares á iloresta e ao sabiá
da mata brasileira, não passou, infelizmente, em
toda a sua obra. de um legitimo e perfeito
poeta portuguez, digno emulo dos Sãs e dos
Ribeiros.

Com Alencar jâ não se deu o mesmo* Este
Alencar da «Iracema» e das «Minas de Prata».
Admira-se hoje o lance agudo de visão genial
deste homem; desacreditado na politica por ser
um eseriptor deslumbrante, salvou-se do nauíra-
gio político, totalmente esquecido agora, pela
maneira prophctiea como comprehendeu o pro-
blema brasileiro, lançando, desde logo, com a
graça audaciosa do seu verbo novo e encanta-
dor, as bases tia nacionalidade futura e da raça
qun se creava. E a verdade conhecida é que nin-
guem pode desejar ser moderno sem lembrar
este grande aêdo das letras românticas, este ver-
dadéiró gênio exclusivamente brasileiro, que pro-
duzimos. E1 eurioso notar-se como se consegue,
dentro do mesmo assumpto, o mesmissimo in-
dianismo de Goiiçalyes Dias. chegar-se a resul-
tados tão differentes, como aconteceu ao sober-
bo Alencar, neste ponto mais patriarcha vio que
losé Bonifácio.

Outro homem que, do Império, ainda nos pode
mandar alguma orientação é Montezuma. Assi-
milador profundo do seu meio. peão da pátria
nova. qu ! se ia levantar na nova terra, appare-
ihada eomo nenhuma outra para elaborar uma
civilização sem raízes no passado — Montezuma
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não se enganou no ensino difundido. Em sua
acçáo publica, na imprensa e no parlamen o.
onde os conselheiros discutiam assembleiados»
produzindo tiradas sérias e graves sobre as tra-
dições e o regimen ínglez, sem perceberem que
estavam num scenario bucólico, o seu esforço
íoi heróico para saltar por cima da cultura dos
outros C tocar paia a frente, com enthusiásmo.
as idéias progressistas do seu patriotismo bem
entendido. Os próprios defeitos de caracter, tão
bom sublinhados pelas campanhas inimigas, não
lhe tiraram o admirável brilho do espirito. Duran-
ic toda a vida - a nâo ser na velhice, (pie as
desillusõeso cobriram foi o tufão amarrado pela
cauda, desesperado para correr e impedido pc-
los homens brilhantes da sua época» (pie anda-
vam neste tempo prcoecupados em recitar, va-
/lamoíite. os discursos dos oradores de Londres

¦¦ com a mais tranquilla e extravagante seremda-
de. Oravam dentro de um Império balbuciante,
que náo era o britannieo, como se conhecessem
as dífficuldades, as complexas relações eas res-
ponsabílidades delle l

Hem se vê, com a excepçáo de Alencar e Mon-
tezuma, (pie não temos espirito próprio, nacio-
nal, brasilei r o. Precisamos formar espirito
brasileiro, como existe o espirito americano,
o espirito inglez, o espirito latino da França.
Devemos esumular este esforço de ereaçAo, ao
menos nas Artes, para que se infiltre nos teci*
dos da nação e nos prepare instituições segun-
do o nosso gênio* o nosso pendor, a nossa alma*
o nosso intimo querer, de conformidade com
nós mesmos.

CMMBRIO DA FONSECA
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:
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Lindas pierrettes das fa*

niilias José Kassab e

Jorge Enne, desta cidade.

«Flocos dk* Neve... >>

0 carnaval deste anno, si nâo
teve para dar-lhe mais realce, a
magnitude dos carros, cheios dc
luzes e de desenhos maravilhosos,
possuiu, para emprestar-lhe um cu-
nho dc vida e de mocidade, a ale-
gria ruidosa dos blocos...

Ei si nâo 0 realçaram melhor
0 primor das fantasias luxuosas
de pedrarias e o brilho das jóias
de oiíeitos deslumbradores, dispoz
francamente dos risos argentinos
das nossas formosas e das garga-
thadas gritantes dos nossos fo-
ÜÒCS...

Entre os blocos — todos (Mies

muito bonitos e concorridos por
elementos sympathicos da nossa
sociedade —"se destacaram o «Fio-
cos de Neve...» e «Risos e Gui~
zos.»

0 primeiro, para mim. supplan-
tou o seu terrível e perigoso ad-
versário, porque tinha a seu fa-
vor a elegância sóbria das fanta-
sias muito brancas, que pareciam
verdadeiramente flocos de neve...

0 segundo, constituído de figu-
ras distineías da nossa haute gom-
me, emprestou ao carnaval deste
anno, como aos demais, a ^raça
dos seus risos ea bizarria dos seus
guizos...

0 prêmio, que o «Club Vietoria»

offereceu «ao bloco mais vi-
vaz e alegre» —num gesto de muita
justiça da directoria do elegante
Club, nâo foi entregue a nenhum
dos concurrentes.

E isso por que» quanto á viva-
cidade e alegria, náo era possível
fazer distineçáo entre elles.

Alas a falar verdade, si o galar-
dáo tivesse sido offertado ao bloco
cie fantasias mais aprimoradas das
que concorreram ao carnaval deste
anno, todos o teriam depositado,
por certo, num gesto de reconhe-
cida justiça, nas mãos fidalgas do
«blocos de Neve..,»

Março— 1927.
Léo *

rm

A Loteria de Minas é a melhor das loterias.
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A^ssr. amigo, sr, Aphrodisio Coelho, e exma, Familia
durante o corso carnavalesco.

Um sonho...

(PARA 0 *KISÜS E 6UIZ0S*)

Nestes tres últimos dias de iou-
cura verdadeira, que passaram,creio que tive algum sonho, ou
uma vertigem deliciosamente bella,
estonteantemente linda, que me
ficará eternamente gravada na me-
rnoria.

Dizem (jue aos deuses, somente,
somente nos deuses ou aos privi-Irgiados por dons sobrenaturaes,
é licito ver de perto as fadas, as
cousas surprehendentes, verdadei-
ras maravilhas, que, dr quando em
quando,sahem das insonoaveís gru-tas do ignoto, para percorrer os
espaços e tornar estuperfactos, at-
turdidos.extacticos.íjurm as vê nes-
sas orrasiões.

Apparècem ns fadas, verdadei-
ros anjos vaporosos de graça e sc-
durção. sob as mais variadas fór-
mas e phantasias, incarnando-se,
segundo a fábula, em mortaes vi-
ventes, para que melhor se prr-
petuem as lendas das fadas e seus
encantos indescriptivris.

E eu acredito agora na reali-
dade da existência das fadas.

Nos dias dr loucura, que se fo-
ram, vi, si não estava sonhando.
um vehiculo maravilhoso, que fazia
o corso nas nossas avenidas. Nelle
creio que se corporizavam dez fa-
das sublimes, quer na pertubado-ra e irresistível belleza, quer na
estonteante phantasia de suas ves-
tes, quer na belleza e subtileza in-
superavel de seus espíritos eleva-
dos e cultos. 0 carro voava, e ia
todo envolto num halo de luz ra-
diosa da belleza fulgurante das
fadas-rainhas, que nunca sonhei
ver.

Pensei que deiirava. Cheguei a

julgar (jue do Parnaso tivessem
sahido as dez mais inspiradoras
musas, e andassem elfas, pelomundo, a inspirar poesias ainda
náo sonhadas, pela subÜmidade da
sua concepção/

E creio (jue nâo errei.
Ku, que nunca me aventurei em

divagações literárias, sonhei, rJi-
vaguei, senti-me inspirado, senti-
me outro.

Seria um sonho ? Ou na reali-
d;x\ei existem as fadas radiosas,
que eu vi nos dias de loucura car-
navalesca ?

Victoria, 2 de março de 1927.
Mario Ortiz
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Administrador^ que
se recommenda

Temos sobre a mesa um exem-
plar da substanciosa mensagem,
apresentada á edilidade do Cacho*
reno do Itapemirim, pelo illustre
ex-gestor daquelle munieipio dr.
Seabra Moniz.

K* um trabalho nítido e metiru-
loso. que bem recommenda a ca-
pacidade administrativa do digno
prefeito.

Para mrlhormente documentar
o desenvolvimento material, que seha operado naquella munieipio, fo-ram incluídas varias photographiasde ruas e praças, no estado de
anarchia em que, nalgum tempo,
se achavam, r photographias cor-
respondentes, dando a prova tio
remodelamento por que passaramaquelles mesmos lugares.

O relatório é, emíirn, uma peçacuriosa, increscedora de sinceros
encomios, attestado de um bom
governo e fiel paradigma paraaproveitamento de outras admi-
nistrações.

Gratos ao offerecimento do ex-
emj)lar, que nos foi feito.

-*••?

Pensão Paysandú
0 sr. Galdino Meyrelles, que aqui

residiu alguns annos ef ultima-
mente dirigia o Hotel Calace,
está estabelecido no Rio de .lanei-ro, á rua senador Vergueiro, n. 137,
Botafogo, com bem montada pen-são familiar, a (jue deu o nome de
«Paysandú».

Indicamos com prazer, aos inte-
ressados, essa excellente casa de
commodos.

CARNAVAL

e *~—^__________________

tm»

O formoso bloco *Asas Hollandezas** que fez suecesso
no corso e nos cluhs.
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MODOS E MODAS

{ íradualmente, impereepüvelmente
quasi, toram os costureiros fazendo
Subir a linha cia cintura feminina.
de maneira a reconduzil-a quasi ao
seu sitio normal. Com tanta arte e
iáo disfarçadamente o fizeram, ora
marcando-a com uma ordem de
preguinhas, ora deiineando-a com
um grupo de fôfinhos, hoie apro-
vei tando a idéa de um traje â 1830,
amanhã imitando levemente o ta-
lhe princeza. que os nossos olhos,
ha longOS annos habituados á noth
chalance da cinta baixa e folgada.
se foram pomo a pouco, sem o no-
tar, afazendo de novo o linha alta
e levemente aci usada.

A cintura normal é, de resto,
mais favorável a todos os corpos;
muito mais do que a linha direita,
s<"m cinta, que láo mal ficava ás
demasiado magras, como ás de-
masiado gordas, cuja carência ou
abundância de fôrmas impiedosa-
mente accusava. Com a nova li-
nha de cintura estamos todas bem
servidas : basta que as magras pro-curem tirar proveito dos corpos
blusados, dos jabots e cascatas
amplamente franzidas ou plisses-das mangas amplas, das saias far"
tamente franzidas, e (pie as gordas
prefiram os effeitos de incrustaçôes
em tecidos foscos sobre tecidos
lustrusos, e vice-versa, os plissesmuito chatos» as mangas mais sin-
gélas e as encantadoras saias de
pala. que retornam á moda, e di-
minuem sensivelmente a amplidão
dos quadris,

As saias continuam « urtissimas,
muito amplas nos leves vestidos
de voite, mouselline ou georgette,
quasi sempre enriquecidas de pan-neanx. i\r volantes e mesmo i\e
draperies para os vestidos da noite.

Nos vestidos de rua. quasi sem-
pre calcados sobre o gênero sport,
a amplidão o dada por plisses e
pregas dv iodos os gêneros: ma-
cilas isolados ou em grupos, pré-
gas simples ou duplas, e as tão
decorativas pregas com vistas de
côr ou de tecido differente. As pré-
guinhas, chamadas nervuras, cons-

tituerti uma guarnição elegante esóbria, requerendo grande dose de
habilidade e paciência.Cru/ando-so em arabescos com-
plicados. ellas constituem» às ve-
zes, 0 único ornamento de uma
toilette dr apurado gosto,

A paciência, aliás, está de novo
em moda. mau-grado a agitação
exasperante da época: as prégiu-nhas, os minúsculos bordados ro*
(oco, os mais complicados abertos
á mão, os mais delicados pontos
de Veneza, os custosos pospontosem labyrintho, são os adornos pre-dilectos das trefegas melindrosas
da éra do charleston o do btack
hfdtom... Verdade seja que nâo

ECOS DO CA RN WAL
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Letio. til lü nho do sr, Tte. JaymeSantos Silva, desta cidade, fiian-do. muito longe, a sua Columbina...

sáo ellas as executoras de taes
prodígios de paciência... sâo as ou-
trás, a.s diligentes formiguinhas
dos grandes ateliers, entre os de-
dos das quaes desusam, horas a Fio,
os ricos estofos, os orna tos luxuo-
sos, as gazes delicadas - sonho
palpável e inattingivel, que ellas
tecem carinhosamente para gozoalheio...

Os chapéus continuam exagge-
radamente altos*

Os de taffetá. preferidos para as
toi leites hahitlèes, são inteiramente
cobertos de desenhos pospontados.
As copas, muito trabalhadas em
pregas e dobras, são terrivelmente
elevadas e unem-se a pequenas
abas cloché. ou a abas pouco
maiores, graciosamente onduladas.
As palhas levei e linas, próprias
do verão, contrastam com os ma-
cios feltros, que, teimosamente,
não cedem seu logar.

Parece haver declinado um pou-
co a febre devastadora dos nossos
cabeilos: fatigada dese asseme-
lhar ao marido, quiçá mesmo de
o ultrapassar na devastação ca-
pular, a parisiense resolveu dei-
xar crescer as melenas, para usai-
as d pagem* graciosa e negligente-
mente onduladas sobre a nuca»
Será um ensaio para a volta aos
cabeilos longos? Duvidamos. Os
curtos são tão commodos, tão fa-
ceis de arranjar e tão graciosos,
quando usados sem exaggero-.

Também o calçado acaba de sof-
frer grande modificação. Como
sempre acontece, aos sapatos de
complicados modelos, trançados de
varias cores, cruzados de tiras,
vistosamente ornamentados, sue-
cedem os sapatos de entrada bai
xa. lisos, de lina pellica de tons
nouWos—heige, marroft, cinza, bois-
de-rose, apenas guarnecidos por um
pequeno laço ou fivela, e harmo-
ni/ando-se á côr das meias e da
toilette. Para a noite continuam
naturalmente em uso os finos sa*
patinhos de lamé ou setim. Para"
o Iucto, embora pesado, ha uma
innovação— meias cinzento —chum-
bo ou bronzeadas. As jóias em
pérolas são também permittidas

A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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Os//v c /•'////«/ Firme Coelho, filhinhos do nosso amigo sr.'Àplirodisio Coelho et te mu pierrot de arromba c elia
formosa boneca no carnaval fmssudo.

??????•?????????????????*•».»»??»»

E' moda; entretanto, nâo a acon*
sçlhamos para os luctos rigorosos,
que a nosso vêr, não permittem
Fantasias.

Cores da moda, não as ha, pro-
priamenle falando. Ha uma certa
preferencia pelas cores neutras,
pelos tons pastelizados bois~de-
rose, cinza, pervenche, lavande, li-
lus-rosct beige rose, champagne. O
azul tem muitas adeptas dos seus
variados tons, do marinho ao la-
vamte, sem esquecer o azul-rey;
mas sâo também muito usados o
amarello limão e 0 preto, e, para
chapéus, os vários tons averme-
lhados : hordeau.x, cereja» i ubi,
fraise, coral.

«
* »

Poggivaldo, transparente pseu-
donvmo, que mais revela do que
oeculta o distineto jornalista, que
d'elle faz uso, delicadamente, por
entre amáveis cumprimentos, que

não mereço, crítica o freqüente
uso de vocábulos francezes, em
minha chronica quinzena!, e diz
que, «si me íôra concorrente, tal-
vez se abalançasse a desaírance-
zar a Moda (com maiscuto). con-
trariando, com i.sso, as regras da
elegância» si ê que esta consiste
na pel conservação dos vocábulos
franceses, com que são denomina-
das as toilettes femininas*.

I >c certo que nào, meu velho ami-
go; a elegância não consiste única-
mente na conservação dos voca-
bulos com que os creadores da
Modo nomeam as suas creações»
e eu mesma muito grata ficaria
a quem me proporcionasse meios
de me libertar d*essa espécie de
empréstimo, e. principalmente, dos
gatos com que freqüentemente me
mimoseiam os typographos* des**
conhecedores da complicada gra-
phia tio idioma de Voltaire. Sue-

cede» porém» que» por mais dis-
paratada que pareça, a minha ex-
plicaçáo é verdadeira ; sou forçada
a usar língua estrangeira para me-
lhor ma fazer comprchcmUr. Pa~
radoxo ? Náo : sinceridade, somen-
te. Vejamos: desejo descrever certo
modelo» confeccionado com deter*
minada fazenda leve c transpa-
rente, chamada em francez mou*
set tine, i\c cor denominada beige,
guarnecida com um prcguea<lo es-
pecial plisse, e com a qualidadede renda dita -- gui purê. l^-me
indispensável o uso do franeez,
visto (|ue nào temos, em nossa lin-
^ua. vocábulos equivalentes» e, an-
tes que os philologos os creassem,
si acaso algum a tal se abalan-
casse, a Moda lhes teria dispen-
sado o uso, com o mais soberano
desprezo pelas suas eruditas cogi*
i. Cl \- yj v* JU »

Contestara o meu amigo que
plié, prega, e portanto, plisse c pre-
gueado» Bem se vê (jue nada en-
tende de modas ! Plisse, caro amigo»
em tangue de poupêes, como aeer-
tadamente chamam os francezes á
ephemera terminologia das modis-
tas» é determinada espécie de pre-
gueadOi feito â machina, sob pres-
são, sem auxilio de costuras.

Já vê, pois» que mesmo quandoé possível, o emprego do portu-
guez me compelle a uma indese-
javel proiixidade*

Certamente posso traduzir bois-
de-rose. pervenche. lava ude» frai se*
—Garanto-lhe» porém, que» si pe~dir, em qualquer loja de modas,
seda côr de páu-rosa, per vinca, al-
fazema ou morango, ninguém me
entenderá»

O uso do franeez» em chronica
de modas, facilita a expressão e a
comprehensáo de certos detalhes*
e é mesmo» em certos casos, rigo-
rosamente indispensável» Talvez
haja» ímpellido pelo habito, algum
abuso» oh ! tão facilmente descui*
pavell Puis si o meu reparador
amigo, ao fazer-me sua censura
disfarçada, náo se eximiu de em-
pregar tmlette, quando poderia»
sem prejuízo algum, ter escripto
— vestuário*,.

.Náo deprehenda dahi que eu
menospreze o nobre e formoso idio-
ma» que nòs legaram os lusos*

Pelo contrario» apoio tle todo o
coração as bellas palavras que d.
Julia Lopes de Almeida põe na
bocea de um velho metre-escola :
«Falar bem a própria língua, náo
é uma prenda — é ura dever.»

FLOR DE SOMBRA

A vontade é um instineto violen-
to: livre, tresvaira em crime; cio-
mado» é o vigor do caracter»

Coelho Netto *

Osfreguezes da Loteria de Minas são os seus melhores propagandistas
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Anniversarios
Octavio índio dõ Brasil Peixoto.

-Sob .is mais amplas demonstra-
ções de estima e prestigio públicos,; íez annos. no dia 27 deste mez, o
exmo, sr. Octavio Índio do Brasil

I vixoto, distineto governador desta
cidade.

Lispirito clc elite, movido sempre
pelos seus nobres sentimentos
de amor á terra espirito-santense,
onde nasceu, s* exa,, no brilhante
decurso de sua vida publica, tem
sido infatigavel operário "mental do
nosso progresso, imprimindo nos
postos, que tem honrado com o
seu nome, vestígios impereciveís
de sua acçâo fecunda, eonstrueti-
va, dynamiça. Poi assim em Santa
Leopoldina. Está sendo o mesmo
aqui, no município capital do Es-
tado. aliás com bem maiores de-
monstrações de capacidade admi-
nistrativa, dada a largueza deste
seu açtual circulo de actividade
publica.

Temos, pois, grande satisfação
em registrar a passagem de seu
feliz dia natalício, desejando que,
em beneficio de nosso Estado, elle

ainda lhe assignaíe numerosos an-
nos de vida.

Dr. Cassiano Cardoso Castello*-
A 26 de marco terpinado decor-
reu o anniversario natalido do
nosso bom e prezadissimo amigo,
dn Cassiano Cardoso CasteHo, a
quem nos ligam os mais estreitos
e sinceros laços de cordialidade e
sympathia.

Ao illustre magistrado, que é
figura de reconhecido brilho no
Tribunal Superior de Justiça do
Estado, onde se têm patenteado,
por varias vezes, * os* fortes recur-
sos de sua competência jurídica e
a integridade de seu caracter, nos-
so abraço cordial de felicitações,

Dr. Mira beau Pi men te/. - - A \4 do
corrente decorreu o anniversario
natalício do nosso illustrado con-
terraneo dr. Mirabeati Pimentel,
actualmente exercendo, com grandebrilho, o elevado cargo rle Procu-
rador do Estado.

Espirito culto, dotado de grande
capacidade de trabalho» s, exa,, nos
altos postos por que tem passado,ha tido o ensejo de prestar ao Es-
tado assignalados serviços,

(rrandemente relacionado em
nosso meio, o illustre ehefe do
Ministério Publico recebeu, naquel-

*; ¦«¦.:•#'¦: "'&¦¦'¦*"¦ v;AA$ * . '.*'¦ 
m *' 
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le dia, innumeros cumprimentos de
seus amigos e admiradores, aos
quaes a «Vida Capichaba» se asso-
cia* aimejando-lhe muitos annos
prósperos e felizes,

Dr. Amulpho Mattos*—Em 3 des-
te mez fez annos, cercado dos ca-
nnhos de sua exma, Familia e das
melhores provas de estima dos
seus amigos, o nosso notável coes-
duano» dr. Arnulpho Mattos, dire-
ctor da Escola Normal «Pedro U>*
desta cidade, 4

Ao abalisado educador, a quema instrucçào publica estadual^deve
assignalados serviços, nossas feii-
citações.
P/iarco. Juvenal Ramos.—Cercado

de expressivas e cordiaes provasde amizade, viu delluir mais um
feliz anniversario natalício, no dia
24 do fíndante, esse nosso prezadoconterrâneo, proprietário da acre-
ditada Pharmacia Ramos, nesta
cidade, onde é largo eselecto o seu
circulo de affeições.

Ao distineto amigo nossos para-bens affectuosos.

Decorreu, em 26 ultimo, a ephe-
meride natalicia do nosso bom
amigo, sr. Antônio Feu Rosa»func*
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Nossos amigúSt dr* Arthur Fernandes, Carlos Dumans, Raul Azevedo e
outro-, apo- uma bóa caçada em Manguinhos.

cionário zeloso e competente da
Prefeitura desta ('apitai.

Ao jovem burocrata, de cuja
amizade prcslimosa temos tido boas
provas, nosso cordial abraço de
felicitações.

Casamento
Enlace Pereira - Yianmu — Em 19

deste mez, na estação de Guiomar,
casou-se a senhorita Magdalena
Pereira, professora publica naquel-
Ia localidade e nossa brilhante coi-
laboradora a vivaz mademoiselle
Scudery dos nossos apreciados «Bi-
lhetes femininos»—com o sr. Ary
Vianna, graduado íunccionario na
Secretaria da Fazenda do Estado.

Ao jovem par, detentor dos me-
lhores sentimentos de affab ilida de
e cavalheirismo. desejamos» cordi-
almente. lontra e venturosa exis-6tencia.

Visitas
Esteve era nossa redacçáo, con-

vidando-nos para assistirmos ao
festival em seu beneficio, em 28
ultimo, no Theatro «Carlos Gomes»»
o querido e espirituoso actor Mo-
desto Souza, elemento de realce
entre o.s melhores artistas da Com-
panhia de operetas «Vicente Ce-
lestino — Ary Nogueira», ainda nes-
ta Capital.

Gratos á sua gentileza.
Visitou-nos o nosso prezado as*

signante, sr. Zoilo Pavan, estabe-
lecido na Estação de Lage, deste
Estado.

Agradece mos-lhe a lembrança.

Vindo de Crisciuma, uo Núcleo
Affonso Penna, deste Estado, onde
é activo e bemquisto auxiliar da
grande Brma Emílio I iolz 6. Irmão,
esteve nesta cidade,durante alguns
dias, o sr. Orlando Rocio, que,

naquella localidade, representa este
periódico.

A Vida Capichaba, que lhe deve
bõa copia de finezas, sentiu-se
muito satisfeita com a sua visita á
nossa redacçáo, proporcionando-
nos o agradável ensejo de o co-
nhecermos pessoalmente.

Gratos.
Agradecimentos

Do exmo. sr. desembargador Ma-
noel dos Santos Neves e Familia
recebemos um cartão de agrade-
cimentos a propósito da noticiado
fallecimento de sua estremecida
genitora.

-O dr. Rodolpho V. de Oliveira
agradeceu-nos a noticia, que es-
tampámos a seu respeito, ultima-
mente.

dia 2 de abril entrante esse
órgão combativo do jornalismo es*
pirito-santense completará o seu
terceiro anno de existência.

E essa victoria, com que assi-
gnalam a conclusão do terceiro
periodo de refregas na defesa dos
seus ideaes, enche de legitimo en-
thusiasmo os redactores da folha
vespertina — drs. Affonso Cor-
reia Lyrio. Jair Dessaune e Cyro
Vieira da Cunha nomes de inne-
gavel relevo no periodismo capi-
ehaba.

Sem lhes apoiar a attitude poli"
tica, que é de franca hostilidade
ao governo estadual, cujos servi-
ços, patriotismo e honestidade têm
merecido, mais de uma vez, os
nossos applausos, náo temos o
menor constrangimento em lhes tra-
zer, aos confrades brilhantes» nos-
so abraço affectuoso pelo anniver-
sario de depois (Tamanha.

Fallecimento

Em Pedanga, alaneeando dolo-
rosamente o coração de seus desro-
lados pães» Falleceu o innocenU>
Anísio» com dois annos e três me*
zes de idade, filhinho do nosso
amigo e representante» naquella
localidade» sr. Oscar Amaral.

Nossos pêsames.

A S P E C T OS DE VICTO R I A
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Rua Coutinho Mascarenhas,
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J%/JAI. desabroí ha no oriente cal-X*M mo a alvorada de tons de
ppala e «lo topasio.

ae a bruma covarde sc esgar-
çando •« manto de .Iodos que a
luz loira esfarrapa recordando
a asa espalma do uma garça, de
pcnnas gri^. numa tarde víolaeea..,(> passaredo trina no arvoredo
e enche o espaço de notas e gor-
geios.

( > o( «idente azulado, como a paipebra do Ghristo em agonia, portra/. da serrania. vac pouco q
pomo se tingindo de flamincos
Clarões e fui vas labaredas...

No s.ilao/uiho abandonado, im-
merso na penumbra, tombam as
pétalas das rosas prisioneiras no
seio nacarado de uma jarra cia Chi-
na.

Uma a uma, como ls lagrimas
escondidas dr uns olhos orguiho-
sos, langue, gotas tremulas de
bangu.'. se esfolha rubra rosa a
agonizar...

Aos pés de uma columna osguia,
marmórea e fria - pedestal do
reinado dc uma noite de gl ria, as
pétalas se espalham e se arnon-
toam, como as bandeiras do ini-
migo aos pés do vencedor, apôs a
orgia..,

São bem iguaes ás utopias de
um sonhador agonizante, que se
esfarrapam no supremo instante,
servindo de sudario...

Lã fora no jardim, cpie a madru-
gada doira. os rosaes se desfo-•lham á caricia da brisa; o vento
passa sussurando, como ura louco
rezando do seu delírio a eterna
lilnniu...

Da terra Imunda e fresca, que o
sereno irrorou a noite inteira, sae
um cheiro de seiva, e dos cantei-
ros ¦- suspiros débeis de uma vir-
gem enferma se evóla o aroma
oxul dos jasmineiros...

A aura é leve e oscilla branda,
suavemente, o hastil delgado da
açucena agreste... K. no entretanto,
ao meu scismar parece que o seu
bafejo cresta as violetas e seu
beijo é brutal, como o alago lasei-
vo da nojenta lagarta num rosai...

Ai, como é triste aquella rosa
bianca!... Sonho nupcial de uma
caricia amante, que na primeira
noite de noivado, foi abafada, es-
magada... Stia eorolla nívea, des-
manchando-se de vagar, faz-me

lembrar creanças afogadas nas tor-
rentes fataes de um vendaval..,

Túmida e altiva, uma Princi peNegro rediviva, entre todas se ab
teia, soberba e zombeteira, eomo
se fosse um coração votado ao sol
no holocausto de um grito trium-
phal. erguendo«se para a luz. em
busca do arrohol...

barranco, mirando o arroio de
crvstaL.

Desfalleeia pallida e sombria,
tombada num delíquio por sobre
as magnolías, uma rosa amarella,
Elia, talvez, num espasmo de amor
fosse ferida, em plena primavera,morrendo desmaiada, que nem sen-
tiu a dòr... Vedo beijai a um eoli-

A ESCOLA REMIGTON EM COLLATINA
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As diplomacias de B26, seu paranympho elr. Atlilio Vivacoinscnlwnta E/vira Barrilari e sr* Benjamiu Costa, prafel

•???•??*>».**»*•

*ujumm
sara e director da esco/a
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Seu seio de coral lembra um
cyatho carmezim, onde espumeja
o vinho sensual da paixão, que abluci na...

Mas o norte passou despetalóndo
as roseiras c o seu hálito áspero ebravio arrancou-lhe a eorolla pur-purma... Assim borbóta o sangueda bocea exangue de um thvsieo,em golfadas, na derradeira hemo-
piyse... Ao crepúsculo mvstico, dcchofre, se esfolhou no jardim arosa de rubim..,

Era um poema exuberante, uma
canção paga, que fez corar um li-
rio branco, que se inclinava num

bri volúvel e no silencio heróico
de sua morte, todo o seu ser de
flor se espetalou...

A symphonia dessas rosas mor-
tas, que se csfoíharam ao alvore-
jar, echoava cm minha alma loriu-
rada num doloroso anceio de ín-
finito... Pelo espaço agonizando,
percutia o meu grito e vibrava
no ar, onde a luz se dilue... Tal
quai um veio dágua, que do gra-nito fiue, a phantasia escorre da
rocha do meu cérebro... E sinto a
magna das rosas e as saudades
dolorosas brotam a minha canção.,.

Rio, J3[3[27.
Guiily Furtado M. Bandeira
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Grut>o de graciosas creanças, apanhados na maanée infantil do «Cluò Fictotia»$
no segundo dia do carnaval.
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Cinzas.
Co

Cinzas.
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Lassou o Carnaval e fica a gente
Trinta dias depois numa ressaca.
Escandalosamente,
Sem tinir na algibnra uma palara...
Com qne preguiça
Var um pobre mortal
Da vida retornar á inglória liça,
Na roxa cavação do vil metaL.*

Quando a tua lanfarra além rebôa,
Carnaval! quem te nno abençoará?
Passas deixando uma lembiança bôa
E uma lembrança má...
Que nos resta depois das tuas farras?
Papaés, patroas ou patrões ranzinzas,
Cadáveres aliando aduncas garras,
E cinzas... cin/as... i in/as...

Cantavam os foliões. Fervia era torno
O batalhar sem tréguas de um instante...
Da tarde, sob o céu escampo e morno,
A (urba delirante.
Louca, fremia,
E se premia, e se acotovellavâ,
E pulava, e rugía,
E corria, e gritava,(Jue a crente vendo pelo olhar do senso
Aquelle lubrico e infernal buhrio
Pensava (jue Victoria era um immenso,
Fm delicioso hOSpiciO*.*

Lassam lindas, bi/.uras fantasias,
Diabinhos, borboletas,
Fofas, esgutas,
Rosas, vermelhas, amarcllas, pretas...
Lassam... e 0 nosso olhar
Fica, ás vezes, busearido,
Entre as muitas, que vâo a salutar,
A mais perfeita do risonho bando.
De formas harmoniosas,
Leve. risonha. ideal.
Que a gente viu em horas mais radiosas
De um feliz Carnaval...

Lassam... e quantos
Ficam sempre a esperar a deusa eleita...
Ah 1 quanto Carnaval desfeito em pranto.
Quanta ittusáo desfeita!
Porque o amor. na verdade, é como um raro
Lança perfume; aberto, se evapora...
E apesar de custar-nos sempre caro,
Depois de usado é sempre posto fora...

Fila vinha cantando.
Num dominó azul celeste, plena
Das pubescentes graças enflorando,
Leve, pequena,
('orno um sor do oulro mundo.
Taes os encantos raros
Do seu olhar jurando.
E dos seus seios quasi nus, tão claros,
Cujos relevos eonicos erguiam
A seda transparente...

Como seus lábios de zarcáo sorriam
Carnavalescamente l
Que primor nos requebros! Que feitiço!
(Jue graça no agitar as mios tao brancas!
h trepidava o corpo seu roliço
No bamboleio erótico das ancas...

Veio... sorriu... venceu...
Pois em mim. certamente,
O gosto pelo bello não morreu...
Não passo indífferente
Aos primores da artística natura,
índa mais quando a «zinha» Sn nos quer
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7Yês lindas -Preciosas» d esperados seus Inero
yables re tar dat arlos t no ultimo carnaval.

E é tentação em forma de esculptura
Num risonho pedaço de mulher-.

Ah! como me sorria
Em suas danças lindas, voluptuosas
Deixando vêr, si os braços, louca, erguia,
As axillas barbeadas e cheirosas...
E em contorsóes
De terrível serpente tentadora,
Rompia as multidões,
Toda confetti a cabecinha loura...

Sorriu... e me chamou...
Accenando coin arte o seu dedinho...

«Colombina! serei o teu Pierrot 1
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Façamos nosso ninho
Longe do mundo real,
Para eu sentir.
No nosso eterno e doce Carnaval,
O nosso amor florir!...*
E elia nos níveos braços me prendiaE me arrastava pela rua afóra...
A turba em torno, estúpida, rugia.
Rondando a aícova azul, onde elia mora...
— «Mou amor, meu amor! Elia falava;
Sou tua ! Vem, me aperta
Nos teus músculos I» E elia me apertava...
Pasmo» de bocca aborta,
As pernas bambas, frio, atrapalhado,
Imita a cabeça em chammas econfusa!
(Macaco que náo viu tanto mellado,
Quando vê, se lambusa*,.)

Cheguei... vi... e avancei»
linha nos braços o seu corpo em flor!
Vassalo (jue era. mr tornara rei
Do ímpeno roscoazul do nosso amor...

1
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Meu Deus, quanto alvoroço!
Quasi nu reduzido em mil pedaços!Eram mil beliscões pelo pescoço»Nas costas, pelas pernas, pelos braços...
A mulher, a patroa me acordava
Assim, num formidável destempero*
Porque na cama eu, creiam, me «espalhava»
Abraçado com «baita travesseiro..,- «Sáo dez horas, dizia ; olha o mercado,> pão, o leite para os lilhos, anda 1»

)h ; mundo do peccado !
Ohl vida atrapalhada e miseranda !....
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Ura carnavalesco enfurecido, porque a namorada ttfío lhe aj**
pareceu, na maünée da <Club Victoria*!

Quando a tua Fanfarra alôm reboa,
Carnaval! (piem te não abençoará?
Passas deixando uma lembrança bôa
E uma lembrança má.,.
Que nos resta depois das tuas farras?
Papaes, patroas e patrões ranzinzas»
Cadáveres afiando aduncas garras»
E cinzas... cinzas... cinzas... d

JOÃO BOHEMIO
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Animado pic-nic, realizado na cidade de Calçado, no interior do Estado.
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terra das Dondoquínhas. . .

Dondoca, I>ondóquinha,»>
Vi a melindrosa, a melíndi o/inha

da Avenida, (jue canta no Cama-
vab trepada nas capotas dos au-
tomoveis ou correndo pelas cal*
çadas...

Pois a Dondoca foi a canção vi-
ctoriosa dd anuo :

«l bmdóca !
I londnca !
Levanta a saia»
Quero vêr tua pernócaU

K com que gosto ellas trocavam
a rima para emprestar á banalida*
de do verso uma nota mais brejei-
ra, quiçá mais carnavalesca ..

Mais o Carnaval passou.,.
Mais pobre r M ais riCO .'
A mesma coisa, sempre.
A Ínsipidc2 do «respeitável pu

bl ico» mascarado por ouíros Irnpos
da indumentária dc todo o anuo e
alguns esgares forçados pelo ka-
lendário, que marcou os 'd dias da
loucura...

E só.
Na terça-feira, o dia dos grandes(lubs.as Dondoquinhas descançam

um pOUCO mais.
Nao gritam, cem etntam; esti-

cam os pescoços na anciã de aci-
mirar os presti tos e as pernasnuas...

Depois, voltam cansadas, exte-
nnadas, para casa.

ÉS na quarta Feira teem o aspe-
cto doloroso daquella gentei que
veio da I 'levelandia*.,

* *

De literatura nenhuma novidade.
Só um um livro conseguiu apre-
sentar algo dc novidade; e esse
alcançou, nas redacçôes por onde
andou, um bem ruidoso êxito de
boas risadas.

0 riso e o prefacio; o prefacio,
principalmente*0 livro ~-«|)as Trevas á Luz» ; o
pedreiro - o sr. Jose Soares dos
Santos, homonvmo de um honrado
senador pelo Uio Grande; o pe-
dreiro dò livro, isto é, o constru-
ctor da gloria do livro, ou, em me-
lhor hypothese, o prefaciador do
volume, o sr. Lábio Luz.

O sr. Fábio Luz apresenta o sr.
Soares dos Santos como um «sim-
pies operário, sem pretenções aca-
demicas, sem vaidades literárias e
qué canta como as lyras hebrai-
cas, pendentes dos salgueiros».

Bella phrase, o «pie prova ser
ainda 0 sr. babio Luz um prefa-
ciador de grande estylo. principal-
mente quando af firma:

«E1 elle um lyricò» proíundamen-
te Ivrico. até mesmo quando faz

Ti
explodir a dynamite de suas agi-
tacues revolucionárias e de rebei-
lado».

Mas, si por um lado o sr. Fábio
Luz sabe compor esses períodosde grande estylo* forçoso e con-
fossar que o illustrado «compére»
literário do livro do sr. Soares dos
Santos possue o defeito de todo o
prefaciador. náo lè o livro, que pre-
faeia.

Tivesse o sr. Fábio Luz lido o
livro do seu poeta e, talvez, nâo se
animasse a tentar a união de duas
forças antagônicas: lyrismoe bom-
bas de dynamite, mas nâo daquel-
le dynamismo de que nos falam os
poetas néos-fukiristas de hoje.

Porque «DasTrevas íí Luz,», pode

ser tudo, menos livro de um lyn
co. apesar cie todas as citações de
Bilac» Junqucíro, Camões.

Aliás, c o próprio poeta (piem
desmente, no seu prefacio, o prefa-
cio do camarada Fábio:

«O homem, sem cultura, è um
animal selvagem»*

Ora» isso depois de confessar a
sua qualidade de simples iro ha,
operário inculto, nâo deixa de ter
uma grande significação e que põe
o sr. Fábio Luz na immincncia de
comparar a alma de Bilac, que foi
no seu tempo o nosso maior lyrico.
a esse pelle-vermelha, o que muito
honrará a Norte America conlra
todas as leis do patriotismo agudo.

Mns náo é só no «Prefaciou que
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Senhorita Cecy Calmon e o tenente Bnedino Vhgilio de Carvalho uo
dia de seu enlace matrimonial, no Santuário de X. S. cia Penha.
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Lindos grupos de fantasias infantis, apanhados na hril/iante vesperal do *Club Viciaria* .vendo-se, ao a/to,
d extrema direita, a galante odalisca Gilia Motta, que obteve o P lugar no concurso daquella tarde*
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o poeta Soares (Ios Santos discor-
da da resistência do material em-
pregado prlo sr. Fábio ua constrn-
eção daquelle luminoso «Ao leitor».
Mais eloqüentes são os versos do
poeta na sua quasi totalidade.

o soneto Rouxinol ¦ citado, aliás,
prlo sr. Fábio como a ultima pa-lavra rm lvrismo nacional, fica no
conjunto revolucionário como que
isolado, com o bardo, (jue desafia
insatisfeito as contas do rosário
da Saudade.

É lira isolado, porque o resto da
obra do pedreiro, (jue é livre c r
porta, é um grito contra tudo e
contra todos: governo, Deus, bur-
guezes:

«Essa crença dr ou ira «ra,
Que di/ haver um bom I leus,
Não passa de uma chimêra
Lara explorar os plebeus,
Vé tu : o Papa de borra

* .* * * .«. * .« * * t ¦'« * .# .» 4t Vf_ *: ». *

E* grandíssimo magano ;
Leva a vida á tripa forra
Nos jardins do Vaticano,

Lm lvríco com uma tendência
assim tão demolidora...

Vê-se por ahi que o sr. Jose *Soa-
res dos Santos é mau poeta e pes-
simo pedreiro.

Lokjuc na escala profissional um
pedreiro,(jue náo constróe, náo pas-
sa da diária de 7S500 e isto mes-
mo se o consiruetor é por ahi um
(iuinle. um Rocha Miranda ou um
Geraldo Rocha...

? *
(Quanto menor o vidro, melhor a

essência...
Velho aphorismo dos perfumistas

espertos, mas (jue não deixa de
ter o seu fundo de verdade.

0 Livro de Amor», de Nilo Bruz-
zi. por exemplo, fica á vontade no
aphorismo perftítnista,

Sem querer acatar a opinião do
prefaciador do volume, que chega
a exaggeros algo reprováveis, te-
nho, entretanto, para mim, (jue Nilo
Bruzzi é o mesmo poeta apaixo-
nado da mulher, <jue o «Luai de
Veronas revelou* Nâo tem outro
obiectivo a sua poesia.

Ê1, assim, sincero.
Porque nada peor para nós OU-

tros que um Poeta fazendo versos
á Lua, ao Diabo, ao Rio Paraná,
aos Trovões, aos trens da Central.

Mas o que ha de extraordinário
na poesia de Nilo Bruzzi < quc
elle consegui1, embora s<> falando
em mulheres, não ser íutil :
«Mas um remorso cruel hoje me

[invade,
Porque, apesar de haver possuído

| tanto
Fiquei táo pobre de felicidade...»

TERRA DE SCENA.
Rio, março de 1927,
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)ois aspççtos tomados por occastSo «Ia chegada cios nossos eminentes amigos, dn». Pinheiro Júnior e Geraldo Vianna» eandtdalos eleiiosá
deputarão federal, em Alegre, no dia 18 de fevereiro ultimo, onde foram recebidos pelos seus amigos, admiradores e correlcgionaiios.
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Os sacrificados á irapiedade da Marinha Mercante Nacional
A Vida ( apichaba. nesta nota

breve, mas inspirada por alio rs-
pinto dt* hiiin.imdaflr, vem trazer
lambem o seu applauso aos que
cogitam de amparar as íamilias tios
marinheiros mercantes nacionaesi
instituindo em seu favor algum pe*ou lio, (pio Ihfs suavize os dias cia
existência, quando a morto lhes
roube os chefes queridos. Porque
as outras «lasses de servidores
públicos- burocratas, ferroviários
e outros quando morremi suas fa
milias. embora pobres, têm sempre
o conforto e a segurança de ab
gum prêmio póstumo nos serviços
do morto, com que supprom as
exigências mais fortes da vida.

Mas09 marujos nacionaes. depois
de uma existência ao sabor incon-
stante das vagas, aiquebrados c
desilludidos, vêm fechar-se lhes os
olhos ,i luz do mundo, com a gran-
do magoa dc saberem que os seus
entes mais ninados terão de sen-
tir o.s amargores pungentes da
pobreza. Ií ha ainda outros menos
venturosos, que se invalidam para
as refregas do mar e sâo, cruel-
mento, após longos annos de ser-
viçoSi substituídos por quem este*

Dr. Oçfavio fllves de flraüjo
A demora na publicação di sta

noticia não implica, do nenhum
modo, a menor parcella de descor-
tesia ou de má vontad< para com
esso notável eonterranoo, tle cujo
talento, preparo e caracter somos
velhos e sinceros admiradores. Por
isso mesmo o acto do (iovemo
estadual, entregando-lhè) ha poucos
dias. n direcçâo tle nossa Força
Publica, nos encheu da mais viva
satisfação, não somente por ter
reçahiclo a escolha mim conterra*
neo, que a merece por todos os ti-
tulos, mas porque, sob o seu cou-
trate, certo tornar-se-á notável, om
pouco tempo, a milícia espirito-
santense.

Trazemos, pois, ao brioso of.ficial
do Exercito Nacional, dv. Octávio
Alves dr Araújo, agora comman-
dante do Regimento Policial do
Estado, cordialmente, nossas feli-
citações.

Os Estados que nâo

111 «immortí tes»
Na Academia Brasileira de Lc-

trás os Estados do Brasil, que se
representam, são os seguintes: Ma-
ranháo, com três acadêmicos ; Pi-
auhy, um; Ceará, dois; Pernam-
buco. sete: Alagoas um; Sergipe,
dois: Bahia, três; Estado do Kio,
quatro ; Districto Federal, sete ;Sâo

ja em condições de lhes tomar o
lugar; som a menor garantia para
os seus derradeiros annos. quc se
escoam cheios de angustias e ve-
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Comniouilmite Borboleta

Paulo, três; Matto Grosso, um ; Mi-
nas-Geraes, tres; Rio Grande do
Sul, um; e ainda um brasileiro na-
turalizado, sr. Feliiito de Almeida.

Ila. presentemente, a vaga <lo
acadêmico Osório Duque Estrada,
que, por certo, será preenchida
pelo maior grammatico brasileiro
contemporâneo, sr. Mario Barreto.
fluminense»

Do quadro aríma reunido se ve-
rifica que os Estados do Amazonas,
Pará, Hio Grande do Norte, Para-
hyba. Espirito Santo, Paraná, San-
ta Catharina e Goyaz nâo tem fi-
lli os... immortaes.

xames, sob tretos caritativosi onde
o pâo fraternal dos bons repete,
todos OS dias, recatadamente. 0
milagre bíblico da multiplicação.

Poi assim que lindou seus dias
ile extrema pobreza o popular
commandante José Francisco Pe-
reira da Gosta Borboleta, de quo
damos, nesta pagina, o clichê.

Falleceu aos 82 annos de idade,
em 14 de janeiro ultimo, na Santa
Casa dc Misericórdia.

<> velho marujo pernambucano.
quc tinha diploma, dado pelo Mo
nistério da Marinha. <h' I apitáo de
hmgo curso, fez, no tempo da
Grande Guerra, varias viagens á
Europa e, quando suecumbiu, mais
dei*, janeiros se lhe tinham da -or-
rido sob a tolda de seus navios
mercantes.

Deixou uma filha viuva, já idosa,
com quem convivia, compíetamen-
te desprovida de recursos.

E* como elie, quantos outros, quo
já tiveram suas quadras de esplen-
dores na marinha mercante nacio-
nal, se encontram a pomos passos
do túmulo com o pavor da pobre*
za para OS lilhos a lhes tyrannizar
as horas derradeiras l

HbvC'^'mmmmm mm\m^^Ê?m^t^y^:''^
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O sr. )o*è Fagundes, negociante» nosso leitor
cm Aym ores

Prêmios dti «Vida Capiehaba»
ti seus assignantes

Enviámos pelo correio, sob registro postal,
aos nossos representantes, sr$.# Nominando Cor
reia, de Cariaciea, Antônio Sobreira» de leonha, e
Nadir Silveira, de Antônio Caetano, respectiva-
mente, as quantias de r$.50$000, 1001000 e2QQ$QO0s
que couberam aos seus assignantes, srs. Mario
Ferraz, Serrão Gomes & Cia. e Antônio \ ieira da
Silva, no nosso Concurso de fevereiro ultimo, con-
forme já noticiámos em nossas edições anteriores*

tUX. U-a —ÍMm VHM> m
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Ispecto do enterro da exma* e venerando senhora l). Henrique ta Rios Monteiro de-Souza, (/nando o caixão
salna da igreja de São Gonçalo, levada petos filhas da virtuosa extineta.

C O N C U R S O ESPORTIVO y?y£*~

Oiicil o mais querido club de <<foot~ball» (\r Victoria? t". o <\c l^ocpitds?

Quem será a Rainha do sport victoriense ?

(Jnornnos estabelecer uma bôa
opportunidade de se avaliar, com
segurança, o gráo de animação
(j;uv o sport já conquistou no meio
victoriense,

Não precisamos traçar a apoio-
gia desse enthusiasmo numa ép-o-
ca em (ju<v 0 mundo inteiro pro-clama a necessidade de se Fazer,
intensamente, o desenvolvimento
physico em ambos os sexos, para
que se criem e se multipliquem cria-
turas alegres e fortes, de alma e
de. corpo. Sâo raras as exeepçôes
dos que se obstinam em negar pro-veito aos exercícios esportivos, li
a esses não nos dirigimos,

Nosso propósito é, apenas, de-
monstrar aos leitores de outros lu-
gares como se desenvolvem, num
ambielite th^ francas sympathias,
o sport náutico r o bretão nesta
cidade, abrindo, nesse sentido, um
concurso, qué encerraremos em 30
de junho próximo, para a respecti-
va apuração.

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

E como esse concurso» embora
procurando demonstrar o grande
interesse que nos causa o progres-
so esportivo, seria incompleto sem
que,ao mesmo tempo, proclamasse-
mos qual asenhonta a quem deverá
ser dado, nesta cidade, o sceptro
de Rainha do sport até a prima-
vera de i(,2H, resolvemos inquirir
a respeito os sportsmen e seus af-
ieiçoados, desta Capital,

Eleita, por maioria de votos, a
venturosa soberana do sport vi-
ctoriense, será certo que todas as
nossas associações esportivas, num
gesto de pressurosa vassallagem,
render-lhe-ão, de maneira inesque-
eivei, suas homenagens, proclaman-
do-a protectora honorária cios seus
destinos.

Esperemos, agora, o resultado
da «intrincadissima» eleição, a que
vamos assistir.

0 coupon, para o voto» está na
secção de annuncios»

APURAÇÃO PROVISÓRIA
FOOT-BALL :

America F. Club ...... 65 votos

Victoria E. Club 28 «
ivio i*ranco» , , ¦¦, jií)
Bangu  3 «
São Bento  . voto

REGATAS

Saldanha da Gama. . . . . (H\ votos
Alvares Cabral 27
Náutico Brasil.. ....... 6 «

RAINHA DO «SPORT» Vi-
CTORIENSE

Aldinha Machado. . .
Hellida Carloni ....
Carmen De Biase . .
Judith Teixeira ....
Gracinda Baplistella.
Ondiná Freitas ....
Inah Coelho 
Maria Busatto .....
Irene Rezende....
Jurema Coutinho , .
Leonina Gabei ra . .
Alda Teixeira ....
Cely Proença .....
Ersilia Baptísteila. . .
íl/.a Etienne Dessaune
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Filial em Victoria:

w 3ER0NÜM0 MONTEIROPeçam uma demonstração, sem
compromisso de compra. ^^tlj^^ ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Mais uma victoria para o Commendador Cândido Cosia

imprensa carioca matutina evespertina, tecendo grandes elo-
gios ao nosso conterrâneo com-mendador Cândido Costa, noticiaas ultimas demonstrações praticasdos seus engenhosos apparHhos

Cândido Costa teve. ainda umavez» O ensejo de realizar as ulti-mas experiências de vários dessesinventos, sendo as demonstrações
praticas coroadas do melhor êxito.O acto realizou-se na piscina da

lustre inventor brasileiro um gran-de beneficio á Humanidade.
Si a imprensa carioca louva com

grande admiração b digno brasi*
feiro» justo é que o nosso Estado
gloriflque o commendador Cândido

m
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insubmersiveis, merecendo referem
cias especiaes a falúa «Guajarina»,
que supportou enorme peso sem omenor risco de sossobrar.

Foi assim que, a 15 do correu-
te mez, na presença dos represen-tes dos Ministros da Marinha, daViação e de outras altas autorida-
des da Republicai o commendador

Escola Naval e revestiu-se cie gran-de solemnidatie, sendo o nosso
jllustre conterrâneo muito felicitado.

Damos acima o cluhe da falúa«Guajarina». Essa falúa è msubmer-
sivel e não contém câmaras de ar.u ou evidentemente provado queas embarcações não se afundarão
mais, prestando desse modo o il

Costa, que e um dos mais distin-ctos conterrâneos o dos mais es.orçados batalhadores.
A «Vida Capichaba»» que se fezrepresentar, no Rio de Janeiro, poroccasião dessa solemnidade, tem $.satisfação de apresentai ao illustreconterrâneo e amigo sinceras feli-citações.

K4Z
SORTE ?!

NO

CC Credito Popular»
Sociedade <i<» sorteios

WM. Norte- Ô5<5

8
mX!h6 5P»

A preferida prios espiriio-sanienses.
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEU REGULAMENTO E O REGULAMENTO

FEDERAL
Sorteios nos dias 5, 15 e 25

de cada mez
3$000 é suei módica contribuição mensal

TEM O SEU CREDITO FlkM \|><>
ENTRE OSSEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS

Insere vel-vos ! Hahilitui-vos !
Avenida Capichaba

(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

.4"



1 I I ¦- ¦

1

iii

-03 - 927

LIGA ESPORTIVA ESPIRITO
5ANTENSE

O sr. Sollv Teixeira Antunes. 1?secretario (lessa associação espoitiva, participou-nos a posse da
nova dírectoria da I iga, pai u o
corrente rumo. assim constituída:

Presidenie : Alfredo Sarlo. Vice-
presidente Ruai (LAzevedo, 2?Vice- presidente : Guilherme Abaur-
re. t. Secretario: Sollv Teixeira
Antunes. 2? Secretario: Luiz Ga
beira, I? Thesoureirò: Alfonso Sar-
Io, 2? I hesoureuo Emilio Buma-
char, Conselho superjoi dr. An
tonío Gomes Aguirre. dr. Jair Etieivnr Déssauné. dt. Octavio Alves de
Arniijo, ManoM pfnto Dangrémon,
Kuclydes Simões, Urestes Óuin-taes, Commissâo de contas: Llugo
Pereira de Souza, Ascendino de
Freitas, Romeu ria Silva Loureiro.
Commissâo de inlermação: Waldvr
Bíuro/o. Vicente dá Silva Loureiro,
Oscar Barbo/a, Commissâo desyri-dicaiK ia : Moyses de Freitas, Amu-
lio l-lnamori, Abrahão Fernandes,
è Commissâo de desportos Pte.
Carlos Medeiros, Francisco Lugon.
e Francisco Mazueiio.

( íratos.

Instituto FbORENTINO ÁVIDOS
O sr. < rilberto Bruno participou*nos (\ur. uo dia 12 do ioriente,

inaugurou o educandarío de sua
propriedade, sob o nome da epi-
graphe, na villa de Mimoso, desteKstado.

Gratos á comrnunicaçáo.

\tiuu Rabello
TT—~WTii iii Mili li in i-i -i in - - -| - irr— ¦ —,-

Os srs. Ribeiro, Richard ê Cia.,cbmmerciantes estabelecidos nesta
Capital com grande escriptoriode representações, offereeeram-nos
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seu organismo

ugmeni€Scu p c so

Com o tratamento pelo í.iix.r dt
Inflame, o doente experimenta logo «ma
transformação no seu eslado geral; o
appetite augmenta, a digestão se faz cem
facilidade (devido ao arsênico), a côr
torna-se rosada, o rosto mais fresco,
melhor disposição para o trabalho, mais
força nos músculos, mais resistência á
fadiga e respiração fácil.

O doente torna-se florescente, mais
^ordo, sente uma sensação de bem estar
muito notável. 0 Eli.xir de inhame € O
unieo depurativo-tonico, em euja formula
tri-iodada, entram o arsênico e <> hydrar-
girio e é tão saboroso eomo qualquer li-
cor (fe mesa.
DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

como amostra, um frasco da Água
Rabello, medicamento de urgência,
e de efíeito rápido em qualquer
caso dr ferimento, golpe, pancada,
arranhada! a. rontusões, torcidellas,
ou queimaduras de qualquer espe-

cie. Estanca de momento, as he*
morrhagias ; acalma os accèssos
de tosse, as eólicas e vômitos ; asdores de estômago e garganta.Nossos agradecimentos á lem*bran «a.

Para que gastar? 2$ ou i H em
um frasco <!<•

,,".'r'" Para mar a CASCA em 5 ou 10 «lias. si a

'' '" '  ¦¦" *¦- " ¦¦

custa a metade e uru a .aspa em UMA 0' AP**I LK. Aí, AO (5 minutos). Producto scientiOco para a
byeiene, belleza e conservação dos cabellos,*A Ondulmá» evita a queda dos cabellos, dâ brilho e mau

tem os penteados; perfume delicioso.
C VKN0A NAS DROGARIAS, PHABKACIAS K

epàftFUMABIAS
PELO CORREIO, 0 VIDRO 8$ix».

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

[1]ejr)0siiyariü9 
: Araújo Freitas & Cae Kodolphu Hess &Ca.~-~RÍQ

¦' ' * ~—;**'..• - .*£»*. . . .--—w4k,.!~*- . . «, .-.nep. — ...-.

¦'liCsMa - ¦ ¦ -flá^-jfr >__¦ ¦

. «—.......il »......»»»¦«¦ ¦¦ ..-^-*—-,— _,.¦„,., ¦' llt'*' ¦¦¦-.-...ww^h-. ~~. .»— .,,,,.¦¦„„¦-,.,*, ^«-i^,^ «mm* '¦¦¦¦¦.-'—¦" ,—H»..»'",* *

t

mmmmmxmÊÊmmmanez**,¦¦•--_•_¦^Kzíri.i?%-;;, "•¦,-sxr.ií-m.l,xT,.*.s-^u:



¦

38 VIDA CAPICHABA

PNEUMflTICOS EM BRflSft
Interessantíssima experiência

para o «record» de voloci-
dade de 320 kilometros

por hora

LM LNELMATÍCO KM>L(dAL-
MENTI-; FABRICADO para ser usa-
do no record de velocidade de 320
kilometros por hora íoi experimen-
tado em Fort Dunlop a cuja expe-
riéncia assistiu o major Segrave»
o qual fará uso de um jogo de
pncumatieos da mesma qualidade
nas areias de Daytona Beach, em
Florida, na sua tentativa de bater
o record do mundo durante o me/
de fevereiro próximo futuro,

A experiência, do Fort Dunlop
foi levada a effeito numa maehi-
na para experiências movida a ele-
ctricidade, onde os pncumatieos
passam pelo mesmo esforço que
nas estradas ou na pista. Primei-
ramente foi experimentado na ma-
china um pneumatico do typo an-
tigo. Este chegou a uma veloci-
dade de 190 kilometros por hora,
e, quando o peso baixo, o qual te-
ria epie trabalhar em erudições
normaes, lhe foi applicado, o tecido
rebentou com um estampido some-
lhante aquelle duma explosão e
foi atirado em brasa pela porta do
grande barracão especialmente le-
vantado para a experiência.

Foi feita então uma experiência
cLoutros pncumatieos, incluindo um
semelhante ao que o major Segra-
ve usará em Florida. Este era de
borracha sem coberta de fio de
espécie alguma e no (im dá expe-
riéncia o pneumatico estava com-
parativamente pouco quente*«E* maravilhoso», disse o major
Segrave, numa velocidade de 320
kilometros por hora um pneuma-
tico faz mil e oitocentas revolu-
ções por minuto e cada centime-
tro da sua circumferencia está ba-

30 - 3 - «75
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|" QUERENDO UI1B SKI, AU
VAO O AltOKHI . A.
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-PROCURE. SEM PERDA DE TEMPO,

Domingos A Raffael Pnollello
depositários «los mçgtt ala vete produetos da «Th« DunlopPneumatic Tire Co. S.A. Lui»

g Pneumalicos e câmaras de ar para todos os tamanhos |
Cães S* Francisco, tr: 8—Caixa postal, n! 3775

- VIÇTÓRIA B, ESPIRITO SANTO -
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tido entre o aro e a roda trinta
vezes por segundo».

«Estou certo dentro d'aquella cer-

teza gue se pôde ter*, disse ainda
o major Segrave, «que irei alémdos 320 kilometros por bora»;

rmsCülb-lt'"-rflTíiÍUct^I Ihu Os produetos do laboratório «Sabão Russo»
SABÃO RUSSO
(solido e liquido)
o mais hygicnieo,
saudável e per-fumado, contra
assaduras, contu-
soes. queimadu-
ras, dores, espi-
nhas.pannos, cas-
pa, comichões e
suores fétidos.

Amaeia e embel-
leza a eutis.

0 SEGREDO DA
SULTANA

Loçío anüepheliea

Rranquoia.refres*
ca, amaeia e em-

belleza a eutis.
Corrige os defei-
tos do rosto, tor-
nando-o co m o
uma imagem gra-

ciosa.
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Nossas publicações sào gratuitas, em vista dos exceilentes negócios, que proporcionam
aos senhores comnerciantes.
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FABRICA SANTA HELENA ZZZZ.ZZX ....¦¦,.
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A esmola
ma*smnanmuik*\

.r minha querida mãe
Viciaria Feu Rosa, cm
cujo coração existe a sua-
ve essência da caridade.

A esmola c caridade s5o «luas
rosas piedosas da roseira da bonda.
<\c, que vivem espalhai.de pela hu-
manidade soffrcdora o coníortavr.
perfttmO da misericórdia.

. . • .....

A esmola ó a sublime e divina
essência Grystalizada do eoráçáOi
p halsamo suave o misericordioso
das virindes, »i prodigiosa e ex-
traordiuaria essência do rnaís ele-
vado piau do sentimentaítsmo hu-
mano.

A dádiva ma^niíioonto da pie*dade, obulo veneravel. onde quer
duè íranquillize. desabroche onde
desahrochar, surja onde surgir, a
esmola conforta os que a recebem
e ennohrece os (me a dáo, aquece
da neve tempestuosa do infortúnio
os corações gelados, ê como um
sol hemíazojo cjiie ilhnnina» com os
raios soltos do céu, o consola os
que vertem lagrimas de sangue»

nas sombras trágicas da procella
da calamidade.

A esmola, quo a mão caridosa
lança á misena, eme passa sorriu-
do, com sorrisos diabólicos, á viu-
vez que se maldiz e chora, á or-
phandade que ri, com risos de ro-
sas, despreoecupada do maldito
vendava! da sorte, equivalea uma
deliciosa primavera desabrochando
em flores de crystal e amor, a um
dia bello de celestes esperanças e
alegrias immensuraveis í...

Maravilha agradável, purifica as
dores e magnas mais intimas e do-
lorosas que sejam, condensa as la-
griroas ardentes num sorriso in-
nocente, debella a mais profunda
nostalgia e harmoniza em um sô
sentimento a santa caridade com
o prepotente amor !...

A esmola benevolente, que nos
sahe das máos, desvanecidas pela
compaixão, para os que deplora-
velmente agonizai]) entre a aboba-
da celeste e a martyrizacla terra,
num grito funesto e horripilante
de afflieçcão, que fere a mais inti-
ma e fl exi vel (ibra do coração da-
quelles que se compadecem da pe-
nu ria alheia, tem valor de um lo-
gar no reino dos céus : não ha £ran-
dezas terrestres e nem sumptuo-

sas riquezas, por mais qüe sejam
decantadas, que lhe excedam em
soberania!...

K a caridade que na esportuJà
se encaminha ufanada opulenta e
soberana — perfeita o fascinadora
—- dando luz aos que nâo têm a fe-
licidade de vêr o sol sagrado e a-
cariciador da vida, aos angustiados
que vivem cambaleando nas trevas
do abysmo, trazendo ualma a cor-
tina negra da noite....

A doce caridade, que na sua ge-
mea irmã, a esmola, se encerra,
assim como se encena no coração
de mãe o amor de fiího ; caridade,
beijo meigo de esperança, que rei-
nasse entre a viria e a morte e o
amor e a gloria !¦•••«

A caridade e a esmola são duas
flores mimosas, colhidas pelos an-
jos no jardim do céu; sâo grande-
zas (Jas almas bem formadas ; sâo
dois focos luminosos e teeiestiars»
guiados pela mão poderosa do cria-
dor, para illuminar os desgraçados,
que implorarem pelo seu nome —
sào esmeraldas do coração huma-
no e bellezas scintill.mtcs das al-
mas grandes.

Victoria, 19 de março de 1926*
ANTÔNIO FEU ROSA

i

As vantagens do annuncio dependem de sua continuação.
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V. S. já sabe escrever
d mdch

:s

ii

Si nao o sabe, vá a ESCOLA REMINGTON.
á rua Domingos Martins, n 17, e em aulas
diárias, ou tros vezes por semana, á noite,
poderá tornar-se um PERFEITO DACTYLO

GRAPHO.

Nao sc pode trabalhar no commorcio,
som se saber manejar uma REMINGTON.

JO . J . 927
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FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES. XAROPES,

VINHOS DE FRUCTAS
c $6os congêneres pelo* proeetsoi mai.-i hygetiiços.

CommercKi em grosso «Ir AGUARDENTE E ÁLCOOL
Gramlc prêmio na Expofcivfio Interuaci-onul «Io Centenário tler diploma •!»• honra •!?» Iumuuio Acricobi BfttstlmioTELEPHONF 249 CAIXA POSTAL, 38J5

KuU. r«lcgraphJCOJ DISTILLAÇÁO i odígo! RIBEIRO
l*fodbctoK anal^iadoü eapprovado* pelo l..timr4iorm Nncional

de Analysea do Rio de J«neiro.
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Haver
A syntaxe disse verbo consti-

tur uma das difíiculdades mais ob-
acuras de nossa língua,

Para prova dessa affirmaüva dis*
ponham os leitores de algumas ho-
ras, empregando-as na leitura de
turio quanto se ha eseripto attí-
nente ao verbo haver* e verão,
depois, que o seu imo, o seu juízoe a sua razão se enche de enleío
e emíBoranhamento, e chegarão ao
resultado de que nada está termi-
nan temente consolidado.

Por mais que os grammaticosdiscutissem esse intricado assam-
pio, nunca chegaram a uma eom< lusào verdadeira.

A prova tomol a na falta de uni-
Fprmidade de pareceres entre os
grammaticos.

O que é erro crasso para uns»
é verdade verdadeira e insophís-
mavel para outros muitos.

Se fôssemos coljeccionar em li-mos os pareceres*desses grauima-tiros, encheríamos bõa parte da
nossa estante-

Para evitar delongas, comecemos.
Nas duas frases seguintes : ha

homens justos, ha coisas mal fritas
ha, por acaso, sujeitos?
Sim, ha sujeitos. Na primeira ro

lermõ sociedade ou outro equiva*
lente, na segunda é mundo ou hr
gar. isto é, a sociedade ha homens,
o mundo ou o togar hu coisas.

O mesmo se não dá com o ver*
bo existir que. de harmonia com
bons grammaticos» em oração exis-
tenciaí, é idêntico ao verbo haver,
tendo em vista, porém, a nberra-
çáo svntactica dest , por se ter
estabilizado uo singular.

% lísse nhenomeno se observa des'*
de a infância de nossa lingua. isto
é, desde <> tempo em que elia eo-
meçou a embryonar*se»

Para prova, sirvam de testem ú*
nhas os seguintes documentos:

Hi ha de homens ruis
Mais mil vezes que não bós
Como vós mui bem sentis»

(Gil Vicente)
«Ora» sus, ha hi (piem demais?»

(Camões)
«Ha hi uns (jue calando falam, e

outros que falando caiam»
(Heitor Pinto)

Não ha hi cousa tâo incuberta;
nem ha hí razões para dizer-
des. Mas taes ha hi que foi-
gam»

(ídem).Mas, se é admíttida a synonvmia

do verbo existir c haver, como ex-
plícar a náo identidade de sujeitos v

li' fácil.
O verbo Haver, como sabemos, é

unipessoal nesse caso, e o sujeito
vem oceulto pela figura elipse. O
mesmo se náo dá, porem, com o
verbo existir, cuja syntaxe ê mui
differente da do verbo haver.

As locuções: //</ homens justos,ha coisas mal feitas, podem ser
construídas cora o seu sujeito claro :
a sociedade ha homens justos, o
mundo ha coisas mal feitas*

Construídas, porém* eom o verbo
existir o sujeito é homens e coisas.

ligüal phenomeno se observa
com o verbo dar em deu duas fw-
ras. o qual assume ahi a impes*
soaiidade. Cina vez, porém, em
pregado como synonymo de soar
forçosamente se flexionará para o
plural» e por singular contraste
teremos: deram duas horas,

Nas frases: ha homens justos,ha coisas mal feitas, os sujeitos ho-
mens e coisas do verbo existir são
complementos objectivos do verbo
haver.

Prova mais evidente¦ para o queestamos afíirmando, temos nesta
Frase de Vieira* clássico de grandetomo: «Ama o teu inimigo, porque*amigos, já os náo ha.n

Agora vamos vêr o motivo por
(¦¦MHMMMHMI >m*mr*im
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que o verbo, de que estamos a
tratar, se tornou impessoal ou uni-
pessoal, e porque náo Bgura npdiscurso o seu sujeito.

Nas locuções : ha homens justos,ha coisas mal feitas, ha uma eco-
nomia psyçolóttica de palavras é
uma celeridade na transmissão
das idéas,

O espirito subtende todas aspa-
lavras, cuja ausência nenhuma dil
fiouldiide apresenta á eumprcem
Sâo oxacta do pensamento,«Na oração existencial, úfa o
pliilologo e grammatico J. L dr
Campos (R. L Portuguesa, n? 20),
ua oração existencial com o verbo
haver* a influencia psycologica so-
bre o phenomeno grammatical é
um faclo digno de estudo.»

Se náo vejamos
Nas orações ha homens valentes,

houve homens honestos, ha animaes
jerozes% vemos, claramente, que ha
uma economia psycologica de pa-lavras, cuja oceultaçáo nao traz
nenhuma perplexidade ao completo
entendimento das frases.

< UUStruidas as ires orações com
esses elementos oceultos. lemos:
il nação ha homens vo leu tes. esta
ou aquella epoco houve homens
honestos, o mundo ha animaes fe~roses»

A Imgua evolve sempre, e na
sua constante evolução influo detal modo sobre as palavras e asfrases quo estas tendem sempre
parn uma representação mais sim-
pies»

¦t Vá , repito, a economia psveolo*
gica de vocábulos que determina,
sem solução de continuidade, a elocuçâo do pensamento.

Haja vista o predomínio da eco-
nomia psycologica, influindo sobre«ts Frases:

— Esse sitio ha insectos—Essas regiões ha muitos ani-
mães cujo sujeito desapparece,
para dar azo ás locuções circums-

I anciães.
Nesse sítio ha insectos,

Nessas regiões ha muitos ani-mães.
As locuções adverbiaes dessasfrases pelo motivo (jue ja expomos,

sâo amda Substituia&S pelo adver'
hio ahi. que mais claramente re-
presente a idéa.

As frases :
Nesse sitio ha insectos;Nessas regiões ha muitos am-
mães - convertem se. pois, emAhi lm insectos;

¦—Àhi ha muitos animaes.
Todas essas alterações; que asyntaxe do verbo haver tem sob

fndo, sem adulterar a sua ordem
lógica,mostram que o seu primitivosujeito se foi obiitcrando. Jentamen-
te, da nossa memória.

tfIDA CAPI^HAOA ~~ 4f
Antes de terminar de contar ahistoria da individualidade linguis-tica do verbo haver, cumpre dizer

que se náo deve imitar, por hy-
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3/
i:
b:
6.'
7'
8.°
9"

10."

I.- — Inflammaeáo do Utero;
2." - Catarrho do Utero;

Corrimentos do Utero;
Colicas do Utero;
Hemorrhagias do Utero;
Dysmenorrhéa (regras dolorosas, anoraue*);
Amenorrhea (falta (ie regras);
Leucorrhéa (flores brancas);

-Perturbações da Puberdade,
-Favorece os phenomenos da Gravidez;

ll.0 —Combate os enjôos e vômitos da Gravidai;
12.° — Evita os Abortos e outraa Perturbações;
13.° — Facilita o Parto;
14.°— Acalma as Dores de Cabeça, Vertigens, etc,
15.° — Restabelece o appetite;
16; — Tonifica o Utero.

li A vida DA MULHER: DÁ LHE SAÚDE, ALEGRIA E VIGOR.
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PHARMACIAS E DROGARIAa
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pothese alguma, frases como as
de Francisco Dias («ornes, (jue nas
suas Obras, pag. 220, apud C. C.
Branco, escreveu . Constava este
poema de 284 versos, nos quaeshaviam cinoocnta r um tercetos.»etc; e Monsenhor Ferreira Gordo:
«Antes desta prohibiçáo haviam
vários (periódicos i (jue saiam.»

(Memórias da Literatura Por-
tuguêsa, tom. III, pag. 28)

Camilo, o ';rande clássico luso,
perpetrou esse desconchavo. mas,
passado algum tempo, elle próprioexplicou o motivo de o seu livro
sair a luz com esse magno defeito.

Ouçamos as palavras do grandemestre:
«0 sr. Laet guardou também

para remate a estocada de mise-
ricordia. Di/ quc eu escrevera na
versão do Romance dum rapaz
pobre, pag. 34, o escandaloso hon-
veram cousas tcrrkris. liste sole-
cismo è realmente feio, é quasibestial, Se eu contasse com a con-
Banca do Laet, dizia lhe que eu
vivia no Lorto ha dezesseis annos
quando esse romance foi impresso
em Lisboa ; que não vi provas, e
só depois de elle impresso soube
que 0 editor, romo se perdessemna typographia algumas tiras do
manusrripto, para não se inrom-
modar nem me lheommodar, man-
dará paginar o livro sem cilas. B1
de suppor que a intelligcncia que
presidiu á paginarão fiscalizasse as

30-3 917

IMPALUDISMO
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MALEITAS.
INTERMITTENTES,

-.M DE TDEMEDEIRA,
CACHEXIAS PALUSTRES

CURA EM 3 AG DIAS. PELASPILÜI ÀS ESPIRITO SANTO
PHARMACIAS E OPOGAPIAS

provas, e. no benigno intuito de
me corrigir, em vez do houve cou-
sas terríveis, emmendasse houve-ram»*

E è assim que, confundindo o
regime ou o complemento directo
verbo com o sujeito, diz o vulgo
erradamente: haviam muitos sol*
dados, homeram muitas mortes*
houveram tnuitos tiros, em logar
de havia e houvera,

Castfdlo, marco de L>27.

MKSTKI.-1'.SGOLA.

Consultas
Recebemos, ha dias, uma carta

inesthetica, illogica, absurda e mal
redigida de um afíectado anonymo,
<jue diz nao comprehender o ar-

tigo que ha dias saiu á luz da pu-blicidade, acerca de vós outros.
Admira nos a nullidade do ano-

nvmo.
Sc nâo enxerga é conveniente

comprar uns óculos de baeta, para
poder ver que vnsoutros não é
espauholismo repreensivel, espúrio
e escusavel,

A arte de ler é diffiqil para o il~
lustre anonymo ?

Se o é,compre um compêndio de
leitura, e quando ler artigos da
pessoa, que subscreve estas linhas,
faça-o com maís cuidado e atten-
çào.

Não se zangue; a ensaboadela é
bem merecida.

Casteilo, 8-3-927.

àfestre-Bsco/a.
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0 UOSSO CABEblõ COE?
IE DOES COSPOS ? —

Usae a legitima
soberana loção

&S

Uma bôa Fazenda
a 30 kilometros desta Capital a que está ligada
por via fluvial, por linha de automóveis e por es-
trada de ferro com terrenos excellentes para o
cultivo da canna, do cafo e cereaes, pastagem,bôa casa de residência, engenhos de aguardente
e assucar, um hytíraulico e outro a vapor, etc. etc.

vende-se por preço de oceasiâo.
w* «~

Trifo
INFORMAÇÕES COi\ A PROPRIETÁRIA. A' RUA

JOSE' MARCELLINO, 45
Mlma VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1,1 >$ 3
Loção medicinal, perfu- Ifnnulti, analy*uãa ü

^registrada
Premiadaim Expostçilo Inter na* j§

cional do Centenário" jm

'"*...

il

Só compelia tereis uma |
bella cabelleira. §

¦ Vende-se <*m todas as casas de perfumaria
£ pharmacias*

| Fabricante: JOÃO GALLERANI |
Í 17C 7 Y. Af IA - E. E. SA NTO 1
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Cl A. PAIIJSIA I>H ALIMÍNT LÇAO-AORANDE MARCA BRASILEIRAEspecialidade da fabrica: biscoitos
Typos: CHflMPflGNE..pa.adar delicioso-- CREflM-CRflCKERS ,. DÜCHEN -- sem rival.

Typos INGLEZES :—A^nae i>ab Albert» Alphabeto, Araruta. Brasileiro, Café, Combina*
çáo. Ciem, I á if'*. I uiich. Maria. Maixena, «Petít^Betifre* e 6-iitrps-

MARIA E 50RTID05 engradados de 2 latas. - PREÇOS DE RECLAME. - Latas liih^raphada..
O m r l li o i acoudici o n a ui ent o i m latas de; i[4 //;» / «- 5 0 ?p fá{m

Hfltrts..,.t.t,tlt,: LU 1 Z GAhEIR A t-V: Ci C*.
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yw»-'-'' Homoeopathia a mais escrupulosa e perfeita

em Tintura, Glóbulos e Tablettes
APIRUBINA

O remédio que fcraz o hen»
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fcfc MORRHUINA
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estar das s«*iihonis

p ., Tintura e tablettea
•MIM Barbosa \ Óleo cie figado dc bacalhau em

i honvropnthia. sem gosto» sem chei-
;yro e nem dieta. Pesai**vos 30 dias

antes e 30 dias depois
¦S*4.
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AIX1UM SATIVUM

BUP

Só é legitimo o de Coelho Barbosa
Os nossos produetos são encontrados ec todas ns pharmacias e

drogariaâ de \ K í\ )RLA

Coelho Barbosa & C.
End. Teleg. Al I H >I 38, Rua dos Ourives, 38 Rio de Janeiro

Enviamos gratuitamente mn gula paia tratamento l.oimjeopathico
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Nas oiiicinas graphicas da «VIDA CAPICHABA»
" ¦ *n" ¦——-

J executam-se, esmeradamenle, com presteza e a preços módicos, quaesquer trabalhos typographicos
1

1

I.

i rospeclos- rrabalhos commerciaes, cm summa» úe ioda a espécie, em negro e em core».Serviço esmerado de «c//c/,és-, Typagem elegante - Gosto -Arte
Papel de ."qualidade Machinismos modernos

Nào mande executar suas encommendas, sem, primeiro, examinar nossos orçamentos.
Caixa postal, 3853 Telephone, 257 Rua José Marcellino, 56 VICTORIA E. E. SANTO
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Álbum de Edipo
CHARADAS

Qualquer feiticeira entra em Vi*
ctoria com nstucia—2-3,

15 por ser feiticeira náo encontra
dífli cul dade para a f fron tar qual-
(pier tratante 2-1.

ApÓS receber seu ordenado, pe-
diu gratificação-- 2-2.

À caminho da escola o professor
mostrava se preguiçoso 2*2*

Agora mesmo, pela marca, dis*
tingui o estroma -1 -2.

Procura» a vida, (pie ê tilO ingra-
ta, e veja-lht o aspecto 2-2.

A mulher, sem difíiculdade, sabe
illudii o homem -2*1 -

Na armadilha meüí ^m piedade
o traidor—3*1.

Sobre o altar encontrei um fru»
eto originário de Sergipe—2 2.

No meio 6 no fecho da peça ê
òue está o enredo do drama-

No Vaticano» um dia. junto ao pa-
1 pa I

Satanaz se achou

E esta oração de sua bocca escapa :
«Bemdicto sejas tú. que me lo-

| grom..— 2
Eu sou valente, audaz e temerário

No mar (piai um mnrujo...*
Tu t'*s o deus do mal* por teu fa-

( dario,
O papa entáo lhe disse e aecres-

| cen tou:
;Tu és o porco sujo...»

Domingos Dias Santos

DECIFRAÇÕES DAS CHARADAS
ANTERIORES

Surrado.- Idioma* Diabólico*
("entopéa.—Chgstovâo. -Paramo.—
Parcella. —Solido* ~ Secretaria.—A-
mizade.

4» *¦*¦ -. 9>

«Perfume de Mulher...»

Antônio Sbissa* jovem chronista
de Santa Catharina, membro do
Centro Catharinense de Letras,
publicou, com o titulo acima, o seu
livro de estréa*

Na verdade, eomo ám o autor.

30 - 3 . M7

o seu livro ê composto de peque-
nos contos e chronrcas de ensaio.

Náo deixamos de reconhecer que
o iilustre auetor de «Perfume de
Mulher» tem geilo para a cousa.

Ha alguns contos e chronicas
hanaes.

Outros» no emtauto, agradam por-
que o auetor tem uma interessante
maneira de hurilal-os, ora, apre-
sentando elles o brilho alegre das
manhãs claras e o perfume em-
briagador das mulheres sensnaes,
ora. a coloração suave dos crês*
pusculos e a tristeza mórbida de
uns olhos apaixonados..*

Antônio Sbissa, pelo que pu-
demos apreciar através cie seu li-
vro, »l um grande bohemio e um
grande volúvel*.*

Quer sentir das mulheres, única-
mente, o vago perfume do seu
corpo.,,

E nada mais vago e subtil que
o neifume..,

Parabéns ao auetor»
Março 1927,

JAIRO LEÃO

rr-ry.

nMHMMIMIM^MclMMMfllalHal^^

O naufrago, que nâo vae na onda, appella para o JA TAHY PRADO a única salvação para a sua Bronchite.
Não acceiteis melhor e nem tão bom, porque náo ha outro que o iguale.

Distribuidores: ARAÚJO FREITAS & Cia. -RUA DOS OURIVES. 88 e 90

Pabdca : BARÃO 13E ITAIPU, 17 — Rio cie Janeiro

iiidv.. £:£.-.
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lnslilulfl ii Mjj lc Advogados
Está em sessões preparatórias oInstituto da Ordem rios Advoga-

dos do Espirito Santo, tendo ha-vido, ua quinzena que hoje finda,
duas sessões no edifício do fornm.

Na sessão inicial foi eleita a di-reetoria provisória, composta do
seguinte modo :

Presidente^ dr. Joáo Thomé; í?
vice-presidente, flr. José Monjardim;
2. vice-presidente, dv. Thiers Vei-
loso; :v: vice-presidente» dr, JoséSette; societário geral, dr. Irineu
de Faria ; secretario, dr. Oswaldo
Poggi ; secretario auxiliar, dr. Ce-
sar de Magalhães; thesoureíro» dr.
José Pedro Aboudib; orador, dr.
Aiarico de Freitas; vice-orador,ür.
Manoel Clodoaldo Linhares; vogol-
relator, dr, Jair Dessatme; vogai,
dr. ivo Felisberto; vogai, dr. João
Milton \ arejâo.

Foram, na mesma oecasiâo.npre*
sentadas varias idéias.- Pelo dr. Jair Dessatme foi siig-
gerido o nome de instituto da Or
dem dos Advogados,

Pelo dr, José Sette íoram lem-
brados os dv. Irineu fie Faria, JoãoMilton Varejâo e Aiarico de Frei*

tas para comporem a commíssUo
elaboradora rios Estatutos*

Pelo dr. 0>waldo Poggi foi lem-
brada a creação fio cargo dô re-flactor dos debates, salientando, en-
tretanto, o proponente que, na íi-
ctuatidadc, o cargo ê desnecessa»
rio, visto achar-se o Instituto re-
presentado por vários advogados.

Pelo dr Aiarico de Freitas foi
advertido que, sendo, por emquan-
to desnecessário, conforme ponde-rara o próprio proponente, era
inopportuna a creaçâo do cargo,

Essa proposta nâo foi, pois, ap
provada.

Foram ainda apresentadas pelodr. Oswaldo Poggi dum propostas :
a inserção, na acta, de urn voto de
louvor ao dr. írínen de Faría, porter tido a iniciativa da fundação
do instituto, e a designação de
uma data exclusivamente espírito-
santense para a installação solem
ne do Instituto.

Sobre esta proposta, deliberou-
se que se resolveria o assumpto
cm ooeasião opportuna*

Propoz o âr. irineu de Faría quese extendesse a todos os advoga-
fios presentes o voto de louvor
eom que a assembléia lhe applau-
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dirá a iniciativa da fundação da-
quella instituição.

Kssa proposta foi rejeitada.
Presidiu, por acclamaçâo, a ses-sâo inicial, o dr. Thiers Valioso*

que convidou, para secretariai-a, odr. Jair Tovar.
A esta reunião eomporeceram osdrs. Ihiers Velloso, losé Sette Iri-neu de Faria, Auríno Quintaes, A-nsioteles Santos, Manoel ClodoaldoLinhares, fvo Felisberto, Jair To-var, Jair Dessaune» Aiarico deFreitas, César de Magalhães, loâoMilton \ arejâo* Oswaldo Poggi.ÍTancíseo Cerqueira Lima, Ray-mundo Thomé Bezerra e ManoelLopes Pimenta,

i alendarios

Dos srs, J. tíoulart Machado ê
< ia. Ltda., no Rio de Janeiro, re-
cebemos almanacks e calendários
para esto anno nos quaes se foz
justa propaganda dn Etixir de /
tthartu.

Agradecidos.

:; • MiaPeptol
I IC. N? 31!. DE \ii A- |9I2.

¦ * •

Peptol digestivo completo, tonieo absoluto,

^ receitado por médicos de nomeada
p.na doenças do estômago, quae<
quer fraquezas, prisão dè ventre.l 60tol 1 ';ra ,inrn(;;ís (*° estômago, quaes-

Ppntnl ^,.',rnnil;l ,l preparação do Pharmáeei cpiuiMuo Pe{Jro I);illlas

i especifico contra a anemia, a dyf icpsia, a nenrasthenia. a inapuete;
} oia, os es&ouimen! \ Ide a hulla.

Pepto

Peptol
Peptol

s-
ppeten-

tos. a in somo ia.

— difere, niitre, faz viver.

effeito seguro, paíadar delicioso.

Verule*se em

ti

toclas ais ptv^ir
m aci as.

Café Globo
«iv íi:iio\v>io Yio\ri:iHo, :.nDuque de Caxias, 40 - c, postal, &7é2

Tririxeí & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

TES. BAILES E PIC-NÍCS.
Bebidos finas, conservas nacíonaes

e estrangeiras
PELFPHONE N. 96 t

VICTORIA EPIRITO SANTO
mm

& SILVACasa (MANCHESTER pontes
IMPORTADORES E EXPORTADORES DE GEVE-ROS DE ESTIVA, FERRAGENS E LOUÇAS 

'

Bnd. teleg. ^.Manchester* —Código «Ribeiro*
( aixa postal, 3/35— IVlephone, 75

Vicfòria — li. Santo
- RUA DO COMMf.RCIO, 5ô~

Nossos annuncios oaalnam»m mm hA* rniiQKArkAA« .H«y»«»*a"» -tí com Doa u.GHdbGraçcaG -o que torna a sua leiturura infalíivel,
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A chegada» á
nossa capital, do
illustre m e d i co,
causou um certo
interesso a //////*.
R- qm* «elle» de ha
muito so achava
afastado da nossa
cidade. E mlle, que
tambem.de há mui-
to. o esperava im-
paciente, alegrou-
se. Mas a sua ale»
gria durou pomo,
pois mlle. veio a
a saber que «éllè»
já é comprometi}-
do...

30 - 3 t#*7
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O eonspH uo rot
ualisía *dè olhos
de amêndoa* eslá
verdadeiramente

desanimado, Mlle.
Tentação, ha noite da derrota do
s«*m bloco Risos e Guísós, no «Car-
los Gomes», deu lho q pretexto a-
mavel de alguns momentos cie pa-lestra... Mas isso Foi muito pouco
para querh tanto ama...

f'f & A w^ WWww - ¦ -'.
T 4 AL ^&\^l'l^yVVim i ' ¦¦M &%< ^ my Âl__m Ww X -*s /

Al lf meladas
_________W *-*•*--«*_• .,.v-«****"* ****£2*2£»*«i««» / ÇS \

^ tt N. ^fig***-*-^ /y -A^__^_W >**»-~ '"'^ 1/-JMMT-* P/fS

bemos. assopra o fogo e qném
quiser que... se queime...

* *

* *

Monsieur «Çaçhhnbinho»v nâo ha
que duvidar, quer fazer resurgir afigura de Komni, o apaixonado tris-
te de Julieta; O diabo é que a Ju-Jieta em questão náo passa de mlle.
Tentação...

E madtmoiselh nos todos sa*

O éhronista de certo*perfis cou-
tinua a nào rior mais um ar dr
sua graça» cá pelas paragens da
cidade alta. «Elia», que já conhece
a sua volubilidade, começou a dar
a entender que não aprecia essa
qualidade, tão natural no seu sexo...

«Elle», no entanto, ó da theoria
que na variedade é que a genteencontra o melhor sabor,,. E vae
dahi...

íiiIlliiIflllliilHIMiilllllilllllliillllliilllllliiilllIliilHIiii

KHa, quo deseja
tei um bom pm,
náo sobe das mui
tas cousas que o
seu eleito tem fei-

lo ultimamente.
Além de nós o ter-
mos encontrado
muitas vezes cou-
versando com oer
ta ml/e., em certa
rua silenciosa da
nossa urbst ouvi-
mos dr sua bocea
outro dia cousas
niuito interessam
\r<s... Entre outras,
eon tou-nos que náo
o deixam em paz...
com tantos tele-
phonemas e tantas
vindas á nossa oa-
pitai.

Si n.io é basofia...
»¦¦

A irrestsiibilidade do jovem do
Manco do Brasil provocou em nos-
so meio social grandes dissabores.
Além dp (pie já está plenamente
evidenciado eom relação «áquella»
mlle. outro caso C o n v r n e e-
nos do que allegamos :' «Irresisti-
vel» tem andado cabisbaixo, tris-
tonho. incapaz de poder, por mais
tempo» conservar o titulo, que, no
seu pensar, lhe ficava admirável-
mente hem.

Cousas da vida...

MI«M^

-r-ç

5 ABONETE SANTAbIS
~Z E'-"' 
j--f 1 -•¦-.; Jl _

PERFUME INEBRIANTE
• "i, 

n"^: 
";"¦¦'

Um --1S500 < ui\a- 4S000
- "¦»' 

uit)£t q

"Ha

»TC.. SC. 
"*

? •-..» ¦

. - _JÊ_M;

BB mmG_—

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

Rua Uruguayana, 44
RIO DE JANEIRO

' A -Vida Capichaba. circula entre os rnelhcres consumldore» •«pírtto-.anton.ea,
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Monsieur «Adolphe Menjou*» doMamo do Brasil, ó 0 grande ho-mem da occasiáo. Para elle mui-tos olhares femininos, nestes uiti
mos tempos, se têm voltado, v: qCieelle aunum iou olíicialmente quo jAestá na idade de so unir pelos -da-
ÇOS indissolúveis Ho ÍKmiiieii».

Assim, pois, nao faltarão, agora,muitas novas e riosáqm estaremos
para informar aos nossos leitores
do que se passar na vid;. elegante
do Adolphe Menjou» capichaba.

. u 11 HU.II.I...I i .i. uni j «¦¦m__mpmb .i.ii.i» nimii iim» '«" IP'"""""»"!»*»
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»*As eólicas uterinas,mesmo de gra?idez,por mais
violentas que sejam, cedem.em 2 horas.com a l

*
? *? •Mlle. i Retrafeida», que resid^e parans bandas do Moscoso» fe/ nova-

mente as pazes com o seu eleito,'Elle», pon m, segundo uns ;_í.n
mou, só a deseja eomo «amiguinha»,
Elia quasi desmaiou, quando soube
disso... Damos testemunho a mlle,
do correctismo com que elle se
houve.

f Pois si elle é qtrasí cotòpromet-
tido na ('apitai Federal U

.»«mi>»l.aiii,iw>iim ii.-uj—

?
* •O ex-alumno du Escola Militar,volúvel o revoltoso, rstú definitiva-

mente transtornado eom os encan-
tos da sympathira morena, resi-
dente nas inimediações do Moseoso.

Com as outras rllo, absolutamen-
te, nao < ommenta isso.,»

Mas, nas suas rodas Íntimas, pro-clama serenamente <jue a svmpa-
thica morena é o maior do iodos
os maiores amores de sua vida*..Será verdade >...

P^.H'BM1'f HIJ1
émmr^ aS^A
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É O GRANDE REGULADOR E CALMANTE DA MULHER
Combate as eólicas uterinas em 2 horas. Actua rapidamente

nas inflammaçóes do utero e dos ovarios
A «FLUXO-SEDATINA» e de acção prompta e efficaz em todosos casos de suspensões, irregularidades, REGRAS EXCES-SIVAS, faltas de regras, REGRAS DOLOROSAS, corrimentos
CATHARRHO DO UTERO. flores brancas e accidentes da 

'

IDADE CRITICA.
Nos PARTOS e um poderoso auxiliar, porque facilita diminuo

as dores o EVITA AS HEMORRHAGIAS.
A «FLUXO-SEDATINA" g usada com optimas vantagens noshospitaes e maternidades, dando sempre RESULTADOS

CERTOS.
Liceu ceada pelo l>. N. deS. IVsol» o M. 67. Km 28—6- l»iã !M. g» j

*
* ».

^•*>B«« -+#€<•
*%¥ m«Elle», o retraindo engenheiro,

guando soube do côntraçto inte-ressanie que mlle. «Burocrata* temcom o illustré capitalista da encan-
tadora cidade serrana, cahiu como

<iue das nuvens e. por mais quéfizesse para serenar a revolução
que se agitava no seu Jntimo, náo
O íe/ com muita felicidade dando-

nos a entender que adora mlle. na
mais discreta sinceridade rio $euretra hime nto...

E elia»?...

^^^^^^_^^^^^«3^3^E3

CB.EAXTÇAS
Não deixa os seus pequenos soíírcr
de Lombrigas, dar-se-ha umaeo dose
de

A&nJsyLV&y?fr£>

que limpa os intestinos de todas as
espécies de vermes em poucas

horas

Vende-se em
parte

Iodai I
M ¦J:
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Roupas civtó e mjlitnrcs
t >' »? =.'-M.. «w ¦# SWff * Ws***'-"

sob medidasalfaiataria (Mirabeau
TERNOS DE «FRACKS,» CASACAS, «SMOCKINGS, CNI FORMES MILITARES, ETC

«BONETS,» CAPOTES. PLATINAS. BANDEIRAS E GAI./>ES
Rua JeronyDIO Monteiro, 11 - Phòne. 207 VICTORIA Caixa postal. 3762

mm*i" '«l''«"W"¦>*¦*»»'*•*¦**>***

«Ww«:-V#«WK1í**í! ;¦?*.-*-*-.

* •* *»«íilla». que fora táo feliz dentre
suas companheiras* durante e de-
pois do carnaval, tanto assim quepassara semanas rídentes» á noite.
perto de sua casa. ou nos esplen-
didos espectaculos do Carlos Go-
mes, anda agora um tanto tris-
tonha e retratada, e não mais foi
vista a apreciar a companhia de
Vicente Celestino. E* que «elle», o
sympathico estudante, que tinha tao
fidalgas maneiras c olheiras nos-
lalgicas e tanguidás» seguiu, levan-
do eomsígo a alegria «eleita...

w

A temporada theatral, que está
para findar, foi farta em assum
ptos a motivos para esta seeçâo.
tào querida dos leitores da Vida
Capichaba». Assim é que foi muito
apreciada a palestra» nos interval-
los. da linda lourinha do Parque
Moscoso, com o guapo moço, que,nem bem chegado aqui, ficou ca-
hidinho por «elia», E o mais nota-
do foi» com toda a certeza, o facto
dc «elle» só se approximar para a
doce e risonha palestra, quando o
papae «delia» ia tomar um cafézi-
nho...

*

Vae de viento em popa aquelle
ftiri* que vimos se aeceatuar no
carnaval deste anno. Parece mes-
mo (pie o gentil filho da poderosaAlbion está dc facto enfeitiçado
pela loura e risonha componente
daquelle bloco de escossezas do

+ »P*Pf>***%Pf>p*-»r>p + + ppy>% + p + + l9%9PftPP%PppP9fp*pmptmptt
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DOR de CABEÇA HORRÍVEL
W .íii*«j,...¦«•;*imm»:

Soffrendo a 1 anno e tanto de terrível cJôr de cabeça, in-
soturna* emmagreeimcnto, falta de memória, cançado de tle usar
tooaa sorte de preparados, resolvi fazer uso da seu lfVÀNA^

Nâo pode calcular, iilustre o Sur. benelicio que este seu pre*
parado me produziu. Sinto me hoje forte e apto para as lutas da
vida, ficando bom da cabeça nas primeiras colheradas.

tt
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Faço esta tâo semente para exprimir-lhe os meus mais vt- *vos agradecimentos» podendo dar a publicidade desta em benefi-
cio da humanidade soffredoro.

Cruz Alta, 21 de Julho PMT
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JOAQHM ARRIDA

carnaval saudoso, fí tanto isso c
mais ou menos verídico» que ®elte»
tem sido visto em doces coiloquios
na janelia «delia», ú tardii ha. e
aos domingos a passear, infatiga-
velmcnte. no jardimzinho da ei-
dade***

olhos seduetores.,.
# j

* m
Depois do "carnaval, «elle» to

mou novo e interessante '«trastes-
ti», Assumiu as funccôes de Iam-
peão de esquina» ali no Parque
Moscoso. e tem sido um gosto vel-
o firme no seu posto, a espiar A
CASA da formosa creatura dos

Depois que «eüa* se fez chauf-
feuse, toda a gente anda a temer
desastres muito sérios» e, princi-
palmente, aue certo jovem seja a-
tropelado» E* que ha muitos mo
ços bonitos que. estando loucos
pelo lindo palminho de cara da lou-
ra senhorinha e nao conseguindo
penetrar-lhe a indifferenea glacial,
aspiram, agora» ao menos, a ven-
tura de gentil atropelamento*** Jâ
o gostar!

ALFINETE

!^1IIIIliIIIIIIIItltillllllllllIlllllflIllHIII
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Jf Caixa postal, 3925
End. Telg. VEREDIN0

Veredino de Aguiar & Cia.
stári)
W

1 CUTELARIAS,
| í FERRAMENTAS E

mmm

FERRAGENS
Avenida da Republica, 10

E. E. SANTO% VICTORIA
^IIHlillIllilllIIP

*»

#

!«Pilsener»!
Cerveja ideal, genuinamente pura.

E' a nova nunca da cerveja, qu<* a Com-
panhia Antarciica Paulista acaba delan-
rar no mercado com verdadeiro suecesso-.

Representantes geraes no Estado
do Espirito Santo:

Anlonío Braconi & Cia.
Víetoric*

mmsmmi^immSÊ \mmmmmÊmmmÊãmmm\mÊmmm^m^

Quem ieseja prosperar, annuncia na Vida Capichaba.
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Nunes, Miranda & C.
^.WMs*^,mmwm*i>mvb^
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Agentes da Ford Motor Company
of Brasih de The Texas Company

(S. A.) Ltda.

Distribuidores geraes, neste j
Estado, dos afamados j

prediletos j"GOODYEAR"
—-pnetimaticos, câmaras de

ar, correias, etc etc. ;
Tintas e vernizes «MIRPHV»

para todas as applicaçoes:
madeira, ferro, automóveis, bicy-

clotas. ele, etc. j

ESCRIPTORIOS [
Rua Jeronymo Monteiro, 26-sob¦mm 

.i.ii" ^

Rua 23 dc Maio, 47~(P. Moscoso)
TCIEGRAMM^S: |

«OPHiR»™- VICTORIA
End. postal; CAIXA N. 3944

Uiçforia Esp. Sanfo (Brasil)
»•

Os encantos da moda realçam
as graças da mulher

PARA QUEM SEGUE OS DICTAMES

DA MODA, SÓ OS BELLOS

SORTIMENTOS DA

1 *£f.£f4f £*££f£ + + + + + + + + 4 4 4* +&*a$ + + +

V
4<

4<

a, Irmãos &C.t
EXPORTAÇÃO DE CAFE' ya*a'

ja.
*l IMI'' >R IAÇA0 DE VARK >S ARTIGOS «

COMMERCIO DE ARROZ
Caixa postal n. 3917

End. tel. VIVA( QUA l
CASA VERDE jj Representantes da-The Motor** Union Insurance Conip . Litd . *e »

¦

Gonçalves, Espindula & Q\a.

\hu\ T de Março, lõ

VICTORIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

I V

ú
mUtftífàili&lli^iWrlM&if^üimWi.^AoMflA^ :&iô'omtJ»2*í:"*t&Vjí>':'<>.:mT:®-'t.'- ^m\-l^}^ís^mfXMÊU^^^^^r:-.''.x:.^^-astm^i^^..^..-.^m^^m^-r.TSJSn

-Anglo-Mexicana Petroleu
Comp, Litd.»

CORRESPONDENms Df:;
National City Bank of New York

The Eoyal Bank of Canadá
Canadian Bank of Commerce

Banque halo-Belga, Rio
Banco Pélotense
icario e Agre. ti

Banco CaCholico do Brasil.

Victoria

ti

$
46

^ Banco iíyputhecarto e Agre, E. Minas Gcraes *
J^ Banco CaQiolico do Brasil. j{

J Victoria — Estado do K. Santo *

Quem annuncia nesta revista, revela apurado senso commercial.
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OmCA EM GERAL
Gafciiiefc- para ^ksme gratuito da vista.

AETIGOS RÈUGfOSOS
phuiograjihicos, mvfâic&M ** |?ir§

•*- |»fo?*.«oÍf**, •»»-

CflSfl HOLLflNDEZfl
(JUNTO AO CREDITO POPULAR)

fl I; r o s I I A If I A I» O S A F A M A l> O S A II T I I- O 8
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Minha gaveta...
Almanax h¦ Que pscjdonymo

desengraçado e**. compromettedor!
Pense» caro amigo, noutro oííicio

e náo sc ponha a maltratar a grani-matíea, dneando vinte vezes nutri
pequeno período, lista coisa de es-
crever para o publico náo é táo
Fácil, romo lhe parrrr.

ir. C, -~ Náo achamos razoável
a explicação que deu o sr* á ori-
gem do frio e do calor, atravrzdc
uma lenda sobejamente conhecida.

Ademais já está, hoje, fora da
moda a literatura mytftologica*

Ensaie outros assumptos»
./. £\r~0 seu Sentimento parece

soneto...

Dizemos parece, porque o feitio
(quatorze versos» dois quartetos e
dois terretos) r disso-

Mas, deveras-, no dia em que
aquillo fôr mesmo um soneto as
gallinhas terão dentes e os perus
usarão barba inglesa...

Álvaro de Seixas Monteiro, -Seu
soneto será publicado, opparttma-
mente.

Mas saiba que o artista só tem
dois nomes...

Dos *cu$ trrs supprínu: um* Será
bom.

Sapa leiro,
•*?¦" *?«'*

SERVIÇO SOCIAL
T

A Missão Baptista desta cidade

acha*se. com três de suas enter-
meiras em serviço.

Seu lim principal c servir á po»
breza* mas nâo limita o seu servi
ço somente a essa classe de pes*
suas. Qualquer das nossas famílias,
que necessite de uma enfermeira
para uma visita, ou para ficar ern
casa um dia ou mais tempo, pode*
râ pedi] a por meio do seu medico
ou direetemeritei

A Missão Baptista fornece esse
serviço gratuitamente, aeceítando,
dos que desejam e podem, contri-
büições para extéiuler o mais pos-
sivel esse trabalho.

Os pedidos poderão ser feitos
prlo tetephonè ou pessoalmente^
mas devem ser bem esclarecidos*
quanto ao lugar, necessidade ou
urgência.

«»¦ ¦  ¦"¦¦¦"¦¦ ¦¦¦"- ¦—¦"¦ "¦

Duarte, Beiriz& Cia.
¦ • • ¦

'¦•

"•"•'» íiwhh»* tr*&l*n &}i*!fií*sx*mer**--*>i*,tm-*n:

VENDAS POR ATACADO j
Serros, molhados, ferragens, kerozene, j

trigo e sal \
Compradores de café em larga escala I
Consignações, representações $ conta \

própriax [/sinas /'(/ro pifar e beneficiai
café e arroz w^

_Hp^ I ¦¦-.

Navegação marítima e fluvial
iepresentantes de diversos Bancos

ia és era IMI'MA E MONTE BELLO
Matriz : na VILLA DE IC0NHA

s;ado do Espirito Santo BRASIL

ihdereço telegrapliico—ICONtlA - PU M.\
COÇIGQS: RIBEIRO e outros

particulares
mm

• ¦»•

Germano Gerhardt
> *. *?i ;**»* .*•*_«__.>.->•>'*• »•*

Livros
Obras de Direito. Medicina, Pharmacia, ndou-

totogia, Engenharia, Agricultura.
Romances, Novellas, Contos, Poesias.

« Diccionarios*
Boas encadernações, próprias para presentes.
.(Himleto sbrtimento de livros escolares

^Jietrolas
legitimas da fabrica "Victor"

\ oxophones, Gramophoues, appareíhos falantes
tvpo «Kodak».

Discos Victor, Odeon, Popular.
Sempre novidades*• jf

Concerünas, Harmônicas e Gaitas, Violões, Vio-
las, Bandolins e Cavaquinho*;.

Kncordoamentu, mcthodos, etc.

Rua Jeronymo Monteiro, 11.
VICTORIA
*;*:;%.,*,..»,_*. * JL.

a ESTADO DO ESPIRITO SANTO
•«¦

A Vida Capichaba i o reflexo da civilização e do adeantamonto espirito-santenses.
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Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são Mais

Perigosos do que o Veneno das Cobras.

Àssírn disse e assim escreveu o Dr. Peter Cray» distíneto Parteiro
e o Medico Especialista cie maior clinica na Austrália.

Esta é uma Grande Verdade, que o povo nâo eleve nunca esquecer.
De uma carta deste illustre homem de sciencia, que recebi em Nova

York, transcrevo o seguinte:
" Eu sempre odiei e continuo a odiar os Máos Remédios» fabricados

e armuncíados*por pessoas ignorantes, que nada entendem de Medicina,
"Saiba, meu caro Sr. Dacio Arthenes de Ávila» que os Máos Reme-

dois sao muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!
" Por isto» eu sò receito e aconselho qualquer remédio depois cie

verificar durante muito tempo e examinar» com todo rigor» se realmente
elle merece a minha absoluta confiança; porque nâo tenho o direito de
Brincar com a Saúde c a Vida dos meus doentes.

11 Foi o que fiz com o Regulador Gesteira e Ventre-Livre, quando
elles começaram a ser annunciados nos jornaes da Austrália e Nova
Zelândia; examinei-os com o maior rigor» durante alguns annos» em
minha clinica particular e também nos hospiiaos, obtendo sempre as
mais brilhantes provas de que estes elois remédios sâo os melhores, sem
duvida nenhuma, os melhores que encontrei até hoje.

u5ão os únicos ciue inspiram confiança completa e despertam o meu
sincero enthusiasmo.

M Aqui, em minha clínica, e nos hospitaes, receito e aconselho muito
o Regulador Gesteira e Ventre - Livre, porque, pelos admiráveis resul-
tados que consegui no tratamento das mais graves Moléstias» pude
certificar-me que são remédios cie um Verdadeiro Medico Especialista»"

* *^^

Muita razão tem o glorioso Dr. Peter Gray de fallar assim.
Eu também nao posso perdoar que certos indivíduos que não sâo

Médicos Especialistas» indivíduos que nunca estudaram Obstetrícia.
nem têm intelligencia bastante para comprehender Gynecologia e outras
Especialidades difficillimas da Medicina, tenham a incrível audácia, a
criminosa inconsciencia de fabricar e annunciar Máos Remédios para a
cura das mais arriscadas Moléstias das Senhoras!

0 povo não deve nunca esquecer o que disse o famoso medico
australiano:

Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são muito
mais Perigosos do que o Veneno das Cobras.

# $ -*

i-a- Dacio Arthenes de Ávila
(Direclor da Fiscãlisação da Propaganda dos Remédios
do Dr, J. Gesteira., nos Paizes Estrangeiros*)
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Licença n. 511 de 26 de Março de 1906

Loeifas18iísfrueã^flnvn i -1'"°" "edÍCfiS 'lc Pelotí?s' com íü,lü ',eso de suas Patavraa in-
ppeitas. nstruem o povo. Lede com confiança e segui o seu conselho.
iro iC m,",0 .qU,i„U' 1,,l'7ni,1TK;c1° rm minha Hmica ° «cellenle preparado «Peitoral de An-fico 1 lotms.v; do sr. Eduardo Siqueira e observado incontestave eâcacia nas mofaiit»« rf«Uarelho resp.ratono.-Pelotas. ln ,lc setembro d, 1<.22. Dr. Hifin^iFnnlruTcfh^
f Attesto que tenho empregado na minha clinica o «Peitoral de Angico Pelotense» colhráo sempre bons resul tados nas affecçôes broncho-puiroonares. 0 referido é verdade nelo oúeasso o pn-sente —Pelotas. 20 de setembro de và.-Dr. I rbcmo Garcia. ' ' '

Km VICTORIA : DROGARIA G. ROUBACH & Co.
O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as pharmacias e drogarias de todos os Estados do BrasilDeposito Geral: DROGARIA EDUARDO C SEQUEIRA—Pelotas

«I*

ASSAIWRAS SOR OS SEIOS, nas dobras de gordura da pellè do ventre'hãS 
AntT^%Í%diÀ%í<.V^s\ eczemas Wantis, etc. saram em três tempos com

l?° d0 ..P0 PELO^NSL (Lie 54 cie 16/2/9)8). Caixa 2S0O0 rs. na Droganateco. 43—47—Rua dos Andradas—Rio. IT bom e barato. Leia a bulla 9
mwmasssBBgtr-—'t ^.v^.T-íwww^w.WWWWW ??*? ***? ******* ***** V*** ^ v 5 * - V^*if*
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