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OU dos que propugnam peia vitalidade e esplendor das letras estaduaes.A's
que forem ainda pequeninas e obscuras, como a nossa, nem por isso se lhes
deverá recusar o direito de contribuírem com a sua parcella de seiva para
que ramalhe, opulenta, frondosa. Festiva de gorgeios e matizada de flores.
buscando nivelar-se ás grimpas excelsas, a arvore gigante da literatura

nacional.
K, por isso mesmo, ponho, hoje, nesta chronica fugitiva, a alegria e o
enthusiasmo sinceros de minha penna, porque presinto que vem despontando,
dadivosa de lindas promessas, a alvorada de um periodo brilhante para a

literatura espirito-santense. _
Nilo Brüzzi, com o seu Livro de amor, Teixeiral.eite.com os seus Plenilu-

nios e a senhora Maria Antonieta Tatagiba com a sua Frauta agreste, livros apparecidos neste
primeiro semestre de 1927 e todos, vibrantes de sentimento e de inspiração, definindo e lixando
os pendores lyricos de seus signatários, serão os precursores dessa phase de frutuosa colheita
nos domínios, ainda modestos, da inteilectualidade capichaba. Pouco importa que o destino lhes
tenha embalado os berços noutras paragens da querida pátria brasileira : o coração, amando e
sofFrendo, sangrando nos espinhos da magoa e florindo nas aüeluias da ventura, já lhes vmcu-

lou a existência por laços, que o tempo não consumirá, ao cespede espirito-santense.
Nestas linhas apressadas não me guia o intuito de lhes envolver as formosas producções de
seus estros autônomos na angustia de algum ensaio critico, para o qual, aliás, me fallecem la-
zeres e autoridade. Minhas palavras querem ser, apenas, um brado de louvor aos destemero-
sos caravaneiros dessa jornada de sonhos e idealismos lyricos, crystallizados em rimas de ouro,

em estrophes de anthologia.
Teixeira Leite é um admirável trovador pantheisía, límpido, perfeito, e em cujos versos vibra,
tateia, íuigura o senso psycho-analytico, que é a base graniu ca sobre que repousa, indes-
tructivel, a theoria victoriosa de Freud. No seu panthcismo, o perfume mais grato, o incenso

mais raro reserva-os para a deusa Luxuria.
A senhora Tatagiba é uma lvrica encantadoramente descriptiva, quando as suas emoções in-
timas, desabotoando num rosai de rimas, nâo a tornam em sentimental subjecüva, desvelando-
nos, á curiosidade insaciável, alguns recantos de sua alma, onde sussuram casuarmas, que
sombream túmulos de illusões mortas.., Mas, quem atravessara os paJudes e escarpas cia vida,
da aurora do berço á noite do túmulo, sem o sacrifício de muitos sonhos em holocausto a

Dôr Humana ,
Nilo Brüzzi, nas suas estâncias de magnífica inspiração c exuberante espontaneidade, emoidu-

que não choca nem irrita a nossa sen si-
cavalheiro andante do Amor, cujo

¦¦..--¦ ,.j-i Kl,f.^*, ll«0 OUCl:?» COiaJ.H~.JClD V.AV. ^.l.»C^f^^ii^.^^.^-t ****->{--- *--.

radas num scepticismo commedido, paciente, chrístãoy>qti
bilidade — antes a seduz para o seu grêmio — é o lyrico
pavez, nos mais renhidos prélios e conquistas, tem sempre a distinguil-o e a aíormoseal-o as

rosas rubras de magnos enthusiasmos e absorventes paixões.
E, assim, dedilhando lyras maravilhosas, onde os momentos da ventura se succedem as crises
«le melancholia, derivando, em Mgidos coloridos, suas inquietações, desesperos e estados de
consciência —esses três vultos das letras espirito-santenses fazem-me crer, com íirmeza, na
opulencia e valimento da nossa contribuição, dentro de pouco annos, para máximo esplendor

das letras nacionaes.
5 - 927.
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"je p HANOLAS das marcas mira-referidas sào invenções
. . ***** w extraordinariamente progressistas, sendo sua marchaLiiumphal através do mundo musical. As novas vantagens: um pianissimosubtil, um ''mezzo" íorte melodioso e um forte fortíssimo inesgotável.

K/,V'V " VANTATUR  Patente allemã - D. R. P.  í-Vrd Thurmer - Meis,,,,HelemajK o Augusto - Beriim-Steinberg A Cia. - Berlim-King-Piano-A." G 
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Nunes - pelo «Correio ,1-, vi ~ 
' Sebast-a<> Machado

siüvas respostas :«Quando veremos projectada e principiada, ao menos, a pontedesta cidade para Itacibá ou Porto Velho ¦/«^° veremos projectada e feita uma cala! n^sladdad, parao mercado publico ?

e ao enfermo ?» d

a publicar interessante „de Gauthier, esmerada*"?
d"7da ?™ - nossa _£í£c^tura e talento primo^nossa gentilissima collaboLsenhorita IIza Etienne n" 1'lista noticia- estamos Pr,'disso - encherá de interesse

contentamento aos nossos |ei ,

ll!

Dr. Oeminiano^ftalYiín
Tivemos o prazer de uma eom-«ação. desse distineto cava-l«e ro, particpando-nos haver assu-mido ç exercício do cargo de De-legado Fiscal deste Estado.Gratos.

Relatório

Agradecemos ao sr. dr Io<?pMoreira Gomes, administrador dosCorreios neste Estado, a gentil^za de um exempiar do rflatoriodos serviços de^ sua repartiçãono anno passado. Menção,

Este nosso prezado amigo, o,ra de destaque no commer.
no foro desta cidade, )0j d
guido com a escolha de seu vÍ2
para o lugar de redactor-repn-seitl
tante d'O Jornal, neste Estado.

Também foi escolhido,acceitánd.
o, para o lugar de delegado do -Clutj
dos Bandeirantes do Brasil», hmdado, ha pouco, no Rio de J,(nro e em São Paulo.

SSB&fêc
'^P^^^^^ 

CwniisõGs, consignações iil T1 IVTIIP M. m 1^1 m
A extineção completa das formigas conseguireis coCYA

Preparado americano - tacihma appiicacão üTV i*'* aPP'icaçao - sem água e sem fogo"eUma,rE, 
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* 0 rr\aior e rqais antigo estabelecimento
de credito do Paiz

BANCO CENTRAL EMISSOR DO 60UERN0
Agencias em Iodas as capitães e

cidades importantes do Pai^

Correspondentes cm todas as parles do mundo

Qapital. • íoe_eoo:coe$ooc

funcio d& reserva . . .

88

lBlfim:llò$m
88

As

.•«

A sua Agencia de Vietoria realiza todas as espécies
de operações bancarias.

Desconta títulos comraerciaes sobre a praça ou sobre a cosia.

Abre créditos em c/corrente, mediante garantias approvadas.

Encarrega-se da cobrança de juros, dividendos e recebimentos
em repartições publicas.

Recebe depósitos em c/corrente ou a prazo fixo, pagando taxas favoráveis.

Emitte letras a prêmio, nominativas ou ao portador, estando as

mesmas, por iei, isentas de sello-

Saca sobre qualquer praça do pai/ ou do estrangeiro.

COMPRA E VENDE CAMBIO

:¦•>.. GO

m 88

8500
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do CO

Encarrega-se i la cobrança de títulos sobre qualquer praça §8 w
38 88
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NAO é declaração;...
Se vendo-a, no olhar não boto
Toda a minha alma submissa,
Eu peco como o devoto,
Qne não vae domingo á missa...

A rima Ioda se enflóra
No meu soffrer, que se acalma,
Como se isto Posse a aurora
De su'alma na minh'a!ma...

Batia, dantes, moroso
Meu coração... mas depois
De conhecel-a - já ouso-
Dizer que bate pnr dois...

A' noite, quando regresso,
Depois de vel-a c de ouvi I-a,
Meus olhos trazem—confesso-
Os olhos seus na pupilla...

Versos assim, quem os leia,
I )irá certo, em conclusão,
Que elles se entramam na teia

I íe ardilosa confissão...

Mas quem, no entanto, ao sabor
Da Musa viver immerso,
Vc que, em matéria de amor,
Quem menos diz, ó o verso...

Declaração íoi aquella
I >aquelíe aperto de mão.!.
IC do adeus, que da janella
Me mandou seu coração...

Meu olhai- posto no seu.
Medindo seu coração...
K o seu em (erras do meu...—isto sim... é confissão...

De lirio que era, tornou-se
Sua graça rnalmequer...
—Somente porque mais d
Falei em outra mulher...

Depois sorriu de emoção,
O meu sorriso sentindo...
--Foi simples demonstraçâ
... Continuamos sorrindo...

Isto, eu "creio, diz o quanfrDentro cTalma anda dispôs
K o muilo que diz, no entat
Não cabe dentro de um vers

Vict., 22-11-923.

Stelio Steni<
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ENDEREÇO TELEGRAPHICO
«CONFIANÇA»

Caixa do correio n. 3871

6) (e)
CÓDIGOS:

RIBEIRO E BENTLEY
Telephone, 159
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I^AZENDAS FOR ATACADO
1

COMPLETO SORTIMENTO DE
Fazendas, roupas, calçados, chapéos de sol e de cabeça, perfumaria* e ferragens

-ARMARINHOS —

itua do Commercio, 2
Itua General Osório, 1, 3 e 5
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E* Espirito San
ASIL

Cultura intelleciual

,.( 0Jn ü estudo se atravessam osdias penosos sem sentir* lhos o peso-elabora-se o próprio destino; em-
prega-se nobremente a vida.

issü f- <J que tenho feito, isso è

o que faria si tivesse de recome-
çar o caminho, tomando, de novo,o que me conduziu onde estou.

Ja cego soffrendo sem. esperam
ça e sem trégua, posso dar fé dos-se amor a cultura intellectual sem
que o me i testemunho eAin oi.o— *-c*iaí umiu oc(u sus-peitavel.

s ¦¦*¦¦¦

Ha no mundo alguma cor
valiosa que os gosos m.
melhor eme a fortuna, pre!
própria saúde : é a consag)
toda uma vida á cultura d
li gen cia.

T
A «Vida Capichaba» circuTaenhTTT^entre os melhores consumidores espirito-santenses.
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Especialidade ern artigos para presentes

s, artíéos sanitários5 tn0 *

Rua 1.° de Março, 44
VICTORIA - -

Endereço teleg.: ARACV
Esta.d© do Esplrií<
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Caixa postal, 3995 ESTIVADORES E TRAPICHEIROS
End. te/eg.: "PENEDO" Kseriptorio e trapiclie :

RUA JERONYMO MONTEIRO, 2
VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

38
Códigos 88

Ribeiro e Particulares È
TtslephsOne, 250 jfj

"~ 
BRASIL I
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REPRESENTAÇÕES,

COMMISSÕES,

CONSIGNAÇÕES

;- E, ~

CONTA PRÓPRIA
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EMPRESA
DE

TRANSPORTES
Transportes rápidos em

autos-caminhóes
Nova tabeliã de preços sem

competidores
SERVIÇO PERFEITO

§
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gentes da Companhia
¦ T
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88

eguros
marítimos 'e terrestres

porto alegre río orande do sul
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As vantagens do annuneia dependem d© sua continuação,
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LUIZ GABEIRA & C IA.

Commissões Representações

AVENIDA CAPICHABA

Conta Própria

Caixa postal, 3906 End. telegr. GABEIRA

Coei í 2:0 s RIBEJRO e PARTICULARES

Vietoría .E* E. Santo

$
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«CAP ARCO NA »

Damos, a titulo de curiosidade, as
seguintes informaçõas sobre esse
grande transatlântico, cuja primei-ra viagem se fará, em novembro
próximo, de Hamburgo para o Bra-
sil, voltando á Europa em dezem-
bro ;
Ton ei agem ....
Comprimento. . .
Largura
Callado . ...*..
Força ern cavallos

O vapor tem uma marcha de 20
milhas por hora, de maneira quefaz o percurso Rio-Lisbôa em 6
dias e Rio a Hamburgo em 12
dias.

Tem commodos em !•
Ia classe
2a

40.000
205,80

25,70
8,41)

24.000

metros
»

»

3a »
Pessoa]

para 574 passageiros
274 »

» 70() »
de bordo 634 homens

Total 2*182 pessoasO convés de cirna serve parasport, como tenras, etc.
No convés A tem 68 grandescamarotes para uma só pessoa, dos

quaes 3 são de luxo—camarotes
com banheiro.

O jardim de inverno tem uma
superfície de 200 metros quadra-dos.

O principal convés contem 330
metros de extensão para passeios,ò que. eqüivale, mais ou menos, a
1/3 de kilometro.

Para facilidade de communica-
cão entre os diversos conveses.
r^tá dotado de elevadores.

O tanque de natação tem ÍO me-
vos de comprimento e 6 de lar-
gura, com 20 confortáveis cabines
para trocar a roupa.

A sala de refeições de 2a cias-
»e (em uma superfície de 312 me-
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tros quadrados, com me
quen as.

As installações para o
geiros de 3a classe estão
na proa e são simples, pctadas com todos os reqtt
moderna hygiene.

Dr. Symphronio de
Magalhães

lisse brilhante eadn.in
ferencista brasileiro, que
corrido, numa jornada !
as grandes cidades do mi
vando por toda a parte, v,
siasmo patriótico do seu
tipotente, o nome excelso
sil. esteve alguns dias nei
tal.

Tivemos, então, o enseje
vil-o, na noite de 27 ull
correndo, perante granel
cto auditório, sobre as ini
da grande guerra e os <
res da civilização — Fruto
gresso moderno.

Sômos-lhe gratos aos i
com que nos distinguiu
êxito esperado e coníin
sua conferência, temos <
satisfação em lhe rende
homenagens.

'. õíítr
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Sede : Bello Horizonte gencias

Correspondentes directos em mais de 600 praças do interior

Condições vantajosas em todas

ALGUNS DADOS EXTRAHIDOS

as operações bancarias

DOS SEUS BALANÇOS
.ri mmmmmmmmÊÊammmmmmmmmmmmm —m^mmm¦¦¦ir  I
Annos I Negocies realizados

Al 1;

Depósitos em
c/correntes

1911
1914
1918
1920
1922
1924
1925

2.012:045$000
25.860:356$000
65.275:139$000

211.287:614$000
466.966:6885000
718.797 í764$000
738.494:5925000

730:4095000 I
2.447:315$0G0

! 1.630:6705000
36.870:4525000 Ij
72.646:7225000 II

129.661:9865000
12í.854:038$000 li

ii ""~ i
jl j

j Movimento de caixa I
I
_[ "TT

Lucros brutos

10.992:6685000
78.480:499$000 II

176.431:9205000 '
846.487:6335000 í;

2.298.235:629$000 |
4.550.230:56736000
4.967.694:3305000 | I

101:1985000
1.169S557$000
1.885:2175000
3.446:8465000
5.896:1735000

12.441:6365000
11.461:8135000

Serviço rápido de cobranças, pagamentos e transferencias de fundos

A agencia de VICTORIA — Caixa postal, 3766 A , *,

PAGA OS SEGUINTES JUROS AOS SEUS DEPOSITANTES :

8 O.& ao anno a praso fixo de 12 mezes ou mais
°/ ^ »

,» »
»
*

>

»

»

»

*

6
3 »

ern c/c.desde 100$000 até 20:0001000.
» ' 2001000 sem limite, saques a vista.
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fírrieíhysías e esmeraldas

A' distineta poetisa LOLA DE OLIVEIRA

Creio que as amethystas, Excellencia,
pedras roxas e cheias de tristeza,
exprimem a fiai xão da natureza,
com que á terra dotou a Providencia...
Esmeraldas prodigio de belleza —
têm do pátrio pendão a refulgencia;
lembram de uns olhos verdes a clemência.
e dn mar e das maltas a grandeza...
Soberbas ESMERALDAS e AMETHYSTAS!!Onde Vossa Excellencia foi buscar
essas "pedras" de brilho singular?...

Loi lá na galeria dos artistas !
Lá na fértil jazida do talento!
Nas minas ideaes do pensamento !

Tach. de Itapemirim, dezembro de c)26.
(Dos "Lírios Marinhos" livro rm preparo).

Álvaro de Seixas Monteiro
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SONETO

í Benjamin

Se eu pudesse sentir a todo instante
A serena meiguice, que diviso
No teu corpo. Rosalia, palpitante,
Para mim, nada mais era preciso.

Que perfume subtil. inebriante,
Em teu lábio, formosa, sempre em riso !
Asas tontas cortando o céo distante,
Onde Deus collocou o paraiso...

Mas... talvez, isso tudo nos mentisse!
E nós ambos, pisando a mesma estrada
Mudos, olhando a nossa perdição,

Veríamos que íòra uma tolice...
K eu, ante tua belleza e desgraçada.
Sem poder, pelo menos, dar-te a mão !

Newton Ra
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GRUT A E
Agencia geral de loterias federaes

Juslino ferreira $ &iat
Knd. telegraph ico JÜFERBEISA - Caixa postal, 3834

• fmm. r , m,.-.

aa

dá distribuiu aos s<?üs frçgüçz.s, <?m 1926, mais dç
200:0O0$000 em prêmios

Bilhetes da loteria de S. João - 4oo:ooo$ooo por 2o$oooMceltamZe7odÍTJl bi'"T para qua,t,uer ponto d0 •¦**"» * £««*:pelo preço da cap,tal, acerescendo o porte do correio.
~~ Estado do Espirito Santo

81, Rua Jeronymo Monteiro, 81 - VICTORIA
I WiBB —— „ _ _____
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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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POOT-BALL

/• «match» Capichabasx Cariocas

Ouando escrevíamos a noticia do
nosso «scratch» com o combinado
«pjorentino Ávidos», lembrámonos
do primeiro encontro entre «capi-
chabas» e «cariocas», no tempo em
que o «íootball» em nosso meio es-
lava nos primeiros passos.

Par :ce incrível que, naquella épo-
pa, a -)ssa representação, muito
antes organização da Liga, con-
seguisse demonstrar não só á guar-
nição do Navio Escola «Benjamin
Constant» — que tocou em nosso
porto éih novembro de 1914 -
como também aos srs. «torcidas»
de então, que os desportistas es-
pirito-santenses não estavam tão
distantes, como previam, daquelles
que viviam e militavam em cida-
des maiores e mais modernas do
que a nossa. Assim, foi que no me-
moravei jogo realizado a 8 de no-
vembro de 1914, no campo do «Vi-
toria Foot-ball Club», vimos o nos-
so «onze» — que estava assim or-
ganizado: Edú—Adroaldo e Dadi-
nho-Conrado* Graciano e Analio
-Luiz, Edmundo, Carlinhos, Cons:
tancio e Argeu — enfrentar galhar-
damente o excellente cõnjuncto do
«Benjamin Constant» — formado do
seguinte modo: Edgard I—Ferreira
e Faceiro—Daguberto, Dias e E-
dgard II-Arthur, Figueira, Leite,
Lobo e Isaias. Facilmente se veri-
fica que quasi todos os elementos
deste «team» eram jogadores dos
principaes quadros dos clubs da

, • divisão» da antiga Liga Metro»
Mana de Sports Athleticos, do Rio
ue Janeiro, e os restantes da Liga
^Marinha de Guerra. ;..

yada a sahída pelos visitantes,
«toss» nos foi favorável, ob-pois u « -»^v.».j" UUO lUi iu V VI U ' vi) tj »_-servámos, de prompto, que a sualinha era ' m

a nossa defesa, resistente
unha era bem organizada e rapi-W' Mas, a nossa defesa, resistente
5 nací ^cnos ágil, reagiu firme edecisivamente, mostrando aos vi-sitantes e no povo, que a appíau-a delirantemente, que a pugna'd Ser renhida e cheia de lancesernocionantes.

Assim, vimos Conrado, Gracia-110 •• Analio, Adroaldo, Dadinho e

o «keeper» resistirem aos constan-
tes e formidáveis avanços de Ar-
thur, Figueira, Leite, Lobo e de
Isaias. Em dado momento, a nossa
linha de «halves», actuando com
maior precisão, entregou a pelota
á nossa ala direita, que, em linda
e rápida escapada, permitte a Luiz
centrar com maestria e Cadinhos,
entrando entre Ferreira e Faceiro,
duas formidáveis columnas, conse-
gue driblar o «keeper» e aninhar
a bola na rede adversaria, mar-
cando o primeiro pr nto para o nos-

so «team». Reagiram os visitantes
e depois de perderem innumeros
avanços, viram novamente a sua
cidadella assediada pelos nossos.
Isaias, conseguindo burlar a vigí-
lancia de Conrado, escapou pela
esquerda e, em formidável «tiro»,
centrou, sendo a pelota «travada»
entre os pés do nosso «keeeper»
e de Figueira, que entrou com ve-
locidade. Como é evidente, este
conseguiu tirar a bola e marcar o
primeiro ponto para os visitantes.
No segundo tempo, sendo marca-

_€___; | fl ===== !! ===== 11 .£___. -_-== 11 ==== ==== ¦ 1 === í ===== B
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—À lamina está sem«
pre no seu lugar o me
canismo para afiai-a
está sempre em or-
dem. Basta passal-a
no afiador umas pou
cas vezes para gozar-
se a mais suave, rápida
e perfeita das barbas
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A' venda nas boas casas
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VIDA CAPíCUABA

cio um «hand» de Aaalio, quasidentro da área de penalidade, foi
batido por Figueira, que logrou fa-
zer o 2? ponto para o geu «onze».
Grande foi a reacção capichaba,
a ponto* de dominar o adversário.
Afinal Edmundo, aproveitando um
passe de Luiz, consegue empatar
a partida, sensacionalmente. Como
vemos, o nosso «team» portou-semuito acima do que era esperado,
conseguindo empatar com um con-
junto,que,desde Pará até S.Salvador,
vinha obtendo brilhantes victorias.
Aos visitantes foi offertada uma
artística estatueta de bronze, como
lembrança do memorável encontro.
\í com o «score» de 2x2 terminou
o primeiro encontro dos Capicba-
bas com os Cariocas.

23

*

E', sem du-
lamentar, o
no seio da

Direcçâo da Liga -
vida motivo para se
que vem acontecendo
Liga. Por motivos bem ponderosos,acaba de renunciar o elevado car-
go de Presidente dessa entidade
sportiva, o nosso incansável bata-
lhador desportista sr. Alfredo Sar-
lo. Este moço, que vinha desen-
volvendo uma grande aetividade,
pelo progresso do nosso desporto,
foi victima das innuraeras gentile-sas* praticadas, tão frequentemen-
te, pelos rapazes que se dizem«sportsmen». E' evidente que aossrs. Directores cumpre a applica-
çao fie penas tão severa.-, quantoa gravidade das faltas commettidas.

E- mister, ainda, para o bom
desenvolvimento do «sport» em nos-
so meio, que sejam postos de lado
pelas agremiações, todos os ele-
mentos incapazes de manterem,
durante as partidas ou competi-
ções, uma linha impeccavel de
conducta. Das resoluções promptas
e justas da directoria é que de-
pende a vida da Liga.

REMO
Passámos, conforme a nossa pro-messa, um golpe de vista, nas «ga-

rages» dos dois clubs veteranos
da cidade. Mas, pouco ou quasinada conseguimos colher.

Alvares Cabral- Neste valoroso
Club o movimento tem estado
muito frio. Os «cabralistas» não
estão dispostos a levantar cedo,
para fortalecerem os músculos. Es-
tão gozando os louros das ultimas
victorias e sonhando com outros
brilhantes triumphos.

$

te, os saídanhistas «recruta^
se adextrando, á espera
meiros embates.

Fala-se, á bocca peqduas próximas regatas:
ma e outra regional. Uí-aio es todo vero lo queei pandero», é bem posisso não passe de simp

i

pr

*mi
corn

¦-na dc] qui••oatoi

* *
Saldanha da Gama —Na «ga-

rage» desta gloriosa associação,
sempre encontrámos alguma vida.
Durante os dias de semana, ao al-vorecer, algumas guarniçóes pro-curam dar um «esticãozinho» pelabahia ou até as praias de banho.
Só não teem apparecido os «bam-
bam-bans», porque só lhes vem á
memória que pertencem ao club,
nas proximidades de regatas. Aliás
é um grandíssimo defeito de todos
os «rowers» victorienses. Felizmen-

Nossa representação
Grande satisfação ti vem
ber que é intenção do c<
presidente do Conselho I
Liga organizar uma gua«yole-gig» a 4 remos, pa
presente o Espirito Sant
ximo Campeonato Brasili
mo, a realizar-se na Capita
blica,soba direcçãodaCor
Brasileira de Desportos

Oxalá seja levada a e
grandiosa idéa, para quesos destemidos «rowers
competir com os dos ce;
adeantados. Opinamos qselho Náutico resolva, o
pido possivel, afim de,
os elementos, entrarem i
methodicos e progressiva

*
* *Por julgarmos de utili

só para os Clubs, com
para a Liga, começarem,
ximo numero, a publicaCódigo de Remo da Fede
sileira das Sociedades
(F.B.S.R.)
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Depositários de farinha de trigo
e arame íarpado

GÊNEROS DE ESTIVA PARA VENDAS EM GROSSO
Casa filial compradora de café e cereaes na estação de

RESPiENDOR
E* IA VICTORIA A MINAS - E. DE MINAS GERAES

1 BRAGA
Casa fundada em 1910

COMMISSÕES E CONTA PRÓPRIA

¦ í €1

KSPJRITO SANTO — VISTORIARUA JERONYMO MONTE.RO, 36 e DUQUE DE cIx.AS,'85'TELEPH. 426 - CAIXA 3863 - Teleg. ¦. BRAGA
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Apparelhos modernos para execução rápida de todos os trabalhos ópticos

Exame gratuito da vista

ARTIGOS DENTÁRIOS
Permanente «stock» de todos os artigos dentários

Attende com rapidez os pedidos dos snrs. dentistas do interior

Víctrola* : SONORA eDEÇCA Discos: COLUMBIA E ODEON

ARTIGOS PH0T0GRAPHIC0S
ARTIGOS RELIGIOSOS E PERFUMAR1AS

Rua 7 de Setembro - Junto ao Credito Popular
UMUiUM-üiai «¦—cot*

w
Ws

ooo ooo
FISCAi iZADA RELO GOVERNO FEDERAL

A mais antiga sociedade de sorteios do Estado-Sorteios,os dias: 5.15 • 25 de cada mez

Já distribuo, mensalmente, prêmio superior a

15:
üma caderneta com direito a 3 sorteios çüsta, apenas, 5$ooo

HABILITEM-SE F" ,K ~«^«**« '

Proprietários:
Rua Sele — Junío a Casa Hollandesea
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Não_ha perguntas indiscretas
IREMOS REVELAR.

. m-zp.\ L

C >
\ I—"• \ SXfei

/"

H£HK

im.

j

V:; i

11 • /í

¦ ''''-.V ¦' ¦

* 
'

í. ¦ '
__W^'_j_BM .

IS
y.

. ... e haverá algum mal na nos-sa indiscrição ? - aos prezadosleitores deste periódico, as respos-tas que as mais nobres, abalisadase legitimas figuras da elite so-ciai e literária do Estado, de am-bos os sexos, darão ás seguintes
perguntas, que lhes endereçamos,
publicamente, por este meio.Não nos valemos do processodas circulares postaes, como noanno passado, para que não hajainvoluntários esquecimentos e to-dos possam trazer-nos, espontânea-mente, sob pseudonymos - mas,nesse caso, para conhecimento darecíacçao, á parte, o verdadeiro no-nie - as suas opiniões sobre osquesitos, que lhes propomos.bo iniciaremos a publicação des-sas respostas, quando tivermos,env nosso poder, pelo menos, vinteellas. que deverão vir endereça-das para - VIDA CAPICHABA -"!ZZi77ial "¦ 3SS3 - VTCTOR1A.-ES IADO DO ESPIRITO SANTO

QUESTIONAR IO
-Em que casos lhe parece ra-zoavei o direito de matar ?-Onde se extrema o amor dodesejo?

. --Que lhe parece mais útil: uma
j.p\|a, uma escola ou umn cadeia91 or que?-Quaes os vícios humanos mnisabomináveis ?--Agrada-lhe o amor, sem di-nheiro ?-Que conceito faz da l.elle/cisem virtude? "^

. 
devemos dizer sempre aquilloque pensamos? «quino¦Quaes são os males maiores(ir> nossa época ?-Poderemos ser felizes, sem qual-quer'espécie de religião? q
Que pensa do divorcio?

.Qual a maior prova de amorPOde a mulher dar ao homem™-Quando experimentou a maiordlegna em sua vida intima»
teZrTl? Jlll?a ()S homens? Que
Sin*??*' S* fÒSSC d0na de --
«rfTJZ V* ° passad°> como jul-ga o presente, que pensa do futu-

7 Que diz a respeito das suners-fçoes.dos auguriosedos vatiXiosdeAmdas da letra, das linhas"dauiao, do expressionismo ?

—Podem-se justificar, algumasvezes, os amores adulterinos ?—Não lhe parece um mal a des-
proporção de idades, entre os es-
posos, em alguns casaes ?—Devem envolver-se as mulhe-res nos negócios de seus maridos?-Qual o romance melhor—peloenredo - dos que já leu ?—Qual o momento mais ventu-roso da vida ?—Crê que o coração, ás vezes,

possa impor suas vontades ao ce-rebro ? «-Que pensa da velhice ?
TNo homem, qual a tacha quemais o deprime - a adulação, abrutalidade, o erotismo ou a igno-ran ci a fe-Quem mais requinta em cruel-dade —o homem ou a mulher?-Devem casar-se homens pobrescom mulheres ricas?-Nos peccados de amor, todasas mulheres cedem á tentação, con-forme as opportunidades ?--Que mais devemos apreciar —

espS ?PhySÍCa °U afor*Wa
-Qual a mais delicada expres-sao da sensibilidade feminina*
7Quem é que se enfastia ori-meiro no amor - o homem ou amulher a
-E' um bem ou um mal a coqmtterieP Até onde deverá eliaser levada ?-Quando é que as mulheres co-. meçam a desgostar-se de si mes-mas 3

-Que é que mais íisonjeia á na-tural vaidade feminina-em casanos saiões e na rua '
f,v7P^mo detme e aceita a poli-tica ? Como comprehende e justi-
SaCam0mh?rTad0S **** P°^icos

v7Z^eZ%A°y«^ recíprocos os de-veres de fidelidade entre os sexos?-Por que e que as mulheres seinfenorizam umas ás outras s>— Qual o mais repugnaveí dc_*peccados mortaes ?
. —Qual a qualidade mais acre-c ayel e qual o defeito mais pre u-dicial, tanto no homem, como na

ShCrnV íeal(?ad^ meiguice 
° 

oragem, paciência, confiança, intelli-gencia, ilustração, economia ilnerosidade, trabalho, riqueza ele-gancia. formosura e pureza, nopnmeiro caso ; e mentira, prodi

no -J
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galidade, feiúra, guJa,avareza, ciúme ou timi<
gundo ?

—Será um «habito (fumar para as mulhere—Qual a sua maior
sentida ?

-Como se deve cor
á justa a designação ací
lher moderna» ?—Qual a profissão quce rnais conveniente á

-Uma solida cultura
poderá reprimir os im
demnaveis do nosso in—E' o beijo a prova tamor ou da'volúpia? (ceito qua elle lhe meicaso e noutro?—Qual a mulher masante — a sentimental r
bra! ?

-Que pensa da Mora
—Onde nasceu? Quaseu natalieio ?-Que mais lhe pren dna pessoa de sua eleição— Que pensa do Cam;—Como define o riso':to ?

—Quando e como dese—Qual seria sua maiotura ?
—Que é que, na vida,íh<

mais doce recordação ?— Qual a sua concepç;
graça ?

—Si não fôsse quem é,
sejaria ser?

—Quaes são seus herc
roinas da vida real ? E <—Qual o seu estado d
actual ?

—Qual o alimento e a
que mais gosta?—Poderá a mulher an
guem por gratidão ?—Que mais seduz-o o
sorriso ?

—Que pensa do suicidi—Devem os homens cl.—Qual o dote principalumphar na vida: o capíí;
balho ou a intelligencia-;

PEDIMOS ÁS PESSO.
QUIZEREM HONRAR-Ni
AS SUAS RESPOSTAS,
QUIO DE NÃO RETAí
MUITO,
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OLIUEIRfl SANTOS & FILHOS
EXPORTADORESDECAFÉ
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Agentes da Guardian Ànssurence Company,
Seguros terrestres

Agentes depositários da S- A. Pernambuco Powder Factory

DYNAMITE E PÓLVORA ELEPHANTE

lentes los afamados earras "OfflOlE" (la fienerai Motors lo Brasil)
Secção de representações

End. telegraphico "OLIVEIRA"

Códigos usados: «Ribeiro»
«Borges»
»Two in ene»
«Â B C 5ed.»
«A C M £»
«Bentley,s»
«Lieher's»
« Universal Tra-

de »
e particulares.
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Aííaha&a m Fazem vantajosas condições para as vendas
ÜLlltSllÇfilO S dos automóveis «OLDSMOBILE», de 6 cyhndros.

j'1
Casa matriz - VICT IH

scriptorio á Rua J< iro, 8
ARMAZÉNS DE CAFÉ Á AVENIDA BEIRA MAP
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O^ON VI VIO GOM A JUVENTUDE H-fl

Creio que o segredo para se es-tar bem junto dos jovens está emque nem os jovens, nem as pessoasde idade madura, queiram trocaro seu posto.A mim me encanta estai- entrea juventude ; sinto-me contente noseu convívio.
Encanta-me ouvir as tisadas iu-

/enis e rir também com a mesmaimpetuosidade. mesma
Agrada-me escutar seus absur-dos, contemplar sua impaciência,

Tlrr»1dla-MnlrFi os obstáculose as restncçoes.
Satisfaz-me o seu espirito deaventura, a sua iniciativa e até asua insensatez. x
Ohl mas quando os jovensapresentam scepticos, quandomostram blasés,. detesto os!Sede jovens! Sede jovens! Nãoduvde, „ao ütubieis, não calem

sede tí : 
C°mi ° coraCâ° aberto,

siasuis e divertidos INão desprezeis as cousas boasporque são humildes'
Nao pretendaes conhecer o queIlCla iPnnrííPo Hllt-

se
se

ainda ignoraes!
Sede amáveis com os criados™m üs mendigos, com todosTquel-tes que sao mais débeis oue í ficom os pobres, com os ^n ermo,com os humildes' eníermos,

Sede generosos, impulsivos, va-lentes ! Não sejaes ruins em cousanenhuma, nem em palavras, nemem sátiras, nem em affeetosenem
em dinheiro!

Dae ! Dae! Sois tão ricos, quantoiovens !
Podeis dar muitas cousas: vos-so enthusiasmo, vosso sonho, vos-sas esperanças, vossos desejos íEu vos darei em troca a minhasympathia, a minha comprehensão,o meu estimulo, a minha toleramcia, e, aqui e ali. uma palavra deconselho ou uma advertência aindaMas nunca fora de tempo e só-mente quando fôr necessário vossalvar de qualquer perigo.rroporcionar-vos-ei somente aparte dos meus conhecimentos eda minha experiência que possaesapprehender sem a menor' pertur-nação espiritual.

E, quando quiserdes vir para dis-cutir commigo alguma cousa. esta-rei sempre disposta, .sem a maissimples pretensão de superioridadee me guardarei de formular umasentença, que possa entristecer avossa primavera!i-vlarei com naturalidade sobreas cousas naturaes. Tirarei do pec-
de nin"3 Aagserada f'PP«renciade aditamento, sem combatel-onem mostrar-me severa em dema^

Tratarei de vos annmDeus como de uni amZ , •"* '&
um senhor inflexível e t%rL C()íl^
um ser capaz de nos fou U
gna e a liberdade. a a|

Ensinar-vos-ei a dar-lf
pela belieza do céo, neíVA** Ann ~~:  ' *JKX<i »uavu|gcie das águas em que mno mar, pelas flores que Aiíaci
pelo cavallo que vos leva A8,seio, pelos jardins que nhJ-l
pela musica que os vosso<\SÍescutam deslumbrados, A iMas cousas bellas, perfuma,!,,,londas.pelo crepúsculo e'rora, pelos amigos a quem A ie!iEu vos ensinarei a ei.co, i -'em todas as cousas de morvossas orações sejam um canto dlgratidão. E vos ensinarei laatólcomo eleveis procural-opanestaii*car as lagrimas do vosso márài%na hora do soffrimento.

. Para a juventude as a^a âjuventude,
Para a maturidade as cons;estáo de accordo com eliaOs jovens não devemmais velhos e nem os niimitar os jovens.E' assim que serei juntvens, para lhes tomar o qupossam dar-rne e dar-lhetenho.

Maria, rainha da Rumaniá

9 h(V«.'lUi)

aos ;o-
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lll MOVIDA A ELECTRICIDADE JsBBSF
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r-remiada com medalha de ouro na Pvn^c- -.n^Expo^ao^Internacional do Centenário -192;
Grande esfabeIÇCirnçnfo delidos Cm,™* n

Gramou™ n- ' ros flrrRas ? Munições,«ranjopnones, Discos Mala* rM„k~ vC ' Ma,as' CoICbo?s e oüfros artigos.
1 ele^ammas : MOVEIS

1
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C ai^^ postal 3933
Código usado: RIBEIRO

Agente depositário «le M^?,^NCJELLOS
DEPÓSITOS; Mach'nas de escrever ROYALDtPOS/TOS :

Rua General Osório, 17A vemda Republica, 28
]^^8^^^^m^j^m£m.
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ê Charutos DANNEMANN
|H Os melhores e os mais saborosos.

Ul Entre as numerosas e excellentcs mar
V

CsYTíe)

ANTARCTICA
A SOBERANA DAS CERVEJAS

preferida pelo excellente sabor.
Recommendáda pela superioridade da

matéria prima empregada.

CBBYBJA ANTARCTICA PILSENER

Ultima creação da Antarctica.
Verdadeiro typo de cerveja aliemã.

Producto excellente.
— pelo sabor e qualidade —

CERVEJA HAMBURGUEZA

Como typo de cerveja leve, é a me-
lhor entre as congêneres.

CERVEJA PRETINHA

Typo fraco de cerveja preta.
Gosto excellente.

GUARANÁ CHAMPAGNE A QUETES - BANDEIRANTES -RAFAELA

Sm
tsílfe;

cas destacam-se:

BELLA CUBANA - VICTORIA BREMEN-

SES-POUR LA NOBLESSE DEPUTA-

DOS ROYALES EXCLUSIVOS-ARISTO

t
gfe -GRANDEZA-(em caixas de luxo) -COM

Í0
<é, MENDADORES---LUA SOL-PIERROT

^p LORDS-ORION CORONEL - CONDES-

SA - PEGASUS - D. PEDRO II - BOU-o;K<ow

E' o verdadeiro Guaraná. Contém qualidades
nutritivas. A. deliciosa bebida sem álcool.

Bebida dos fracos e convalescent.es
— Paladar agradabilissimo —

SI-JSI
A maravilhosa bebida sem álcool

—refrescante, nutritiva e saudável —

SODA LIMONADA ESPECIAL

O popular refresco ga«oso.— Optimo paladar —

NECTAR

A deliciosa bebida sem álcool
Verdadeiro sueco de uva.

PERLITOS e muitas outras marcas.

¦#

%

W
<9

!6 Fumar os churutos

R
•.*Wew DANNEMANN

é tima verdadeira delicia!

â
* Fumar os charutos
61

DANNEMANN
.9

S\í(t) é ter a certeza que fuma o
ACUA TÔNICA DE QUININO

ji mais puro producto da Bahia !!
Excellente bebida adequada Para os climas Xfo

gentes. Tônica com todas as superiores nmfin1 os charutos•alidades da casca de quina. Agradável e j» hmlim, 
OS criarmos

-.=-- refrescante •$%$
DANNEMANNLICORES «GRANDE MARCA» -«

dLÒ**,

iSÊrJi

i CRATAS LANÇAS- REGALIA-LONDRES |

w não temem rival !!!—Os melhores entre os congêneres- rcTAnn
REPRESENTANTE NESTE ESTADO

^Antônio Braconi^
Caixa postal n. 3843 VICTORIA - Est. do Esp. Santo
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A alma do silencio
Vae entardecendo. O crepúsculo

baixa, agora leve, depois denso, erápido se faz noite.
Irrompe a lua por sobre os fiam

cos dos montes, a diffundir sobre
o lago, que dormita tranquillo, a
melancolia suave dos seus raios.

Desenha-se no ar uma figura te-
nue, de formas vaporosas, envolta
em uma túnica branca, braços nús,cabellòs longos e soltos sobre afronte de tez marmórea.

Vem vindo. Desce. Leve como
a sombra, deixa o pé tocar sobrea terra.

lv a alma do silencio.
Vagueia em torno do lago.
Um ruido indistincto, trazido pelosopro indeciso da brisa, que passaem direcção aos ermos caminhos,

a perturba.
Retarda o passo. Ouve. Entre odesejo de vagar e o ruido que a

perturba, elia estremece, vacilla,
para e desfaz-se.

Refaz-se novamente, mas o rui-
do prolonga-se ; converte-se em
som e vai repercutindo pela cala-
da da noite.

E' um carro a ranger ronceira-
mente sobre os cocões, pelo a-real amplo das estradas, no andar

t isssq

pacifico dos bois, despertando a
mansidão das coisas.

Vem perto. Approxima-se. Passa
em frente ao lago e segue rumo
do povoado. Segue-lhe o carreiro,
empunhando o garrochão cheio de
argolas, desferindo uma canção
monótona, própria da vida de boi-
adeiro, de vez em vez, interrompi-
da pela necessidade de alercar os
bois; fustiga-lhes o dorso, grita-lhes pelos nomes e concilia-se com

a canção,
O carro vae longe. Ode-se na distancia e vae

do indistincto.
A alma resurge, tremi

mada ; o som vago do ,
rém, ainda a perturba,hesita... o som morre e
parece.

Villa de Itapemirim.

Celino I
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O primeiro inventa
para as doenças
Senhoras e Senhorit;
Combato a.s Flores Branc
falta de regras, regras esc
sas, suspensão.fluxo com *
ou dysmenorrhóa, Colic
Uterinas, regras excessiv
Incommodos da idade crit
e inflammações do Ut©

\ Não confundir com c
\ tros Reguladoras ImU

/ ções do REGULADOR BEIfl
—¦¦¦¦ .—i,.

/ Registado no Departamento Nac. de st*& u
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niais nenhuma ouin
72 cores

Depositários: Viuva Azevedo & Filhos
«». . M 

CASA "PAN-AMERICANO"
K«a J. Monteiro, 27 - Em írente á Praça 8 de Setembro

.Vida Capichaba. no gênero, é o periódico de maioM.agem e circu.aÇâoToEstado do EspIrHo Santo.
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^Jv' #" Constructores

aaaa

REPRESENTAÇÕES,
CONSIGNAÇÃO E CONTA PRÓPRIA

H

Constructores dos MERCADOS da Avenida
Capichaba e \/illa Rubim, de 26 casas

de habitação familiar, muros de ai rimo em
Santo Antônio e da nova Estação de S.

CARLOS — R. F. Victoria a Minas.
aaaa
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Caixa postal, 3717 End. tel. BRAVOLIO

Códigos : - Mascotte, Borges, Ribeiro e BentIeY's
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B R. JERONYMO MONTEIRO, 26 SS

Victoria Espirito Santo
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ért_,fl propósito do íerriíorio espíPiío-saDlens è"9
«£' esto teira onde cio presente estou a melhor

e mais fértil de todo o Brasil.»
(Gonceiío do jesuíta Affonso Braz sobro o Espirito Santo, em caria <'uo vol. VI, pags, 449 c 450 dá Revista do Inst. ilisí. Qeogr. e Éo,do Brasil.)

Na execução do plano administrativo, adop.ta-do pelo rei de Portugal, D. João III, quando co-
gitou de colonizar e explorar o Brasil, incorpo-rado, em 1500, ao dominio portuguez, coube aVasco Fernandes Coutinho uma doação de cin-còenta léguas de terra, contadas, para o sul nacosta brasileira, do ponto onde acabassem ascincoenta léguas anteriormente doadas a Pedrodo 6fif_-jpo Tourinho.

A Donatária de Coutinho, nos termos da re-spectiva carta regia (1), abrangeria «QUAES-
QUER ILHAS QUE HOUVER ATE' DEZ LE-
GUAS AO MAR NA FRONTARTA E DEMAR-
CAÇÃO» do trecho doado. As cincoenta le-
guas de terras, assim outorgadas, deviam serentendidas, entrando, por outro lado, «NA MES-
MA LARGURA, PELO SERTÃO E TERRA
FIRME A DENTRO TANTO QUANTO PUDE-
REM ENTRAR E FOR DE MINHA CONQUIS-

I A, segundo as expressões usadas, naquellaépoca, nos documentos dessa natureza.Idêntica concessão fez o mesmo rei, ainda
para o sul, em seguida á doação de Vasco Fer-nandes Coutinho, a Pedro de Góes : o primeiroacto regjo relativo a essa doação, datado igual-mente de I534, foi roto e substituído por outrofirmado a 28 de janeiro de 1536. Essa ultima re-solução, porem, limitou a Donatária de Pedrocle Coes, apenas, a 30 léguas ou á extensão deterras que effectivamén.tè fôsse encontrada des-de o extremo norte da Capitania de Martim Af-tonso -extremo que se presumia ficar a 13 le-
Pargos'* FrÍ°"' 3té °S "BaÍXOS dos

Manoel Augusto da Silveira, chronista espiri-
nirifn ^nf; J^vendo sobre os limites do Es-pinto Santo, (2) insinuou ter sido essa modifi-'•ação suggenda dele próprio Vasco Fernandesreceoso de nâo ficar com a bahia do Xàtínan-ga ou Japmonga, a actual bahia de ViSoria •

S.3ssk3*e«í-Sí

iixeira
M Almeida .Atlas do Impe io' do"Brasil '' D^ ,7 *° T^-de Mello, «Ephemericles Nacionaes> vo]I 'vaTiV- &**!Pinto, «ChorograDhia do Rrniu.pJ „ Vr p g" 44 ' Morei
Histórico. GeoVaph co e Este/iJi-S T £íar(íue?' «Diccionario
Santo**; José Marce lino «Eníifi B v?a Pr??»cia do Espirito
cn da Província» etc. ° S°bre a Hlstoria e Estítistf-

(2) Vide artigos publicados cm Victoria nn o rnal «Com-
em 27 de

ii
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Cou

ÜO-
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u

fl

tinho ficou, de facto, com 70 léguas, segun
mesmo escriptor, ou com 61 léguas, como
mou Frei Raphael de Jesus, no "Castrioto
sitano" (edição de 1679, parte Ia L. I § i:A 23 de maio de 1535, Vasco Fernandes
tinho chegou á sua Capitania, a que deu
me de Espirito Santo, por ser os dia emnaquelle anno, a Igreja celebrava essa festacatholicismo.

Thiers Fleming, em estudo desapaixonado, quepublicou sobre nossas lamentáveis pendei'interestaduaes cle limites, affirmou serem otaveis "porque provêm os actuaes Estados
antigas Províncias, e estas das velhas Capmas ou Donatárias, cujos limites não foramnem podiam ter sido fixados com precisãoDão inteira razão a essa affirmativa, o.smos vagos,- por exemplo, das doações, coode Coutinho, constituída de cincoenta ieguterra, "as quaes começarão na parte ondebarem as cincoenta léguas de que tenhomercê a Pedro de Campo Tourinho, e cor
para a banda do sul tanto quanto couberditas cincoenta léguas".

Manoel Augusto da Silveira allude tambet oo
gamente a um accordo, que teria sido feitiesses dois donatários confinantes, no sentido''d?ser o actual rio Mucurv admittido como 1 mií<de suas respectivas possessões, e refere-semarco de pedra collocado por ambos, em \b?c-no pontal do sul do mesmo rio Mucurv" mar-co que, acerescentava, "em 1850 ainda existi*soterrado no mesmo logar".

Allega esse chronista que, acceitando ou o!-mittindo o limite por aquelle rio, Pedro deCpo lounnho ficava bem aquinhoado, porouf lovia mais de 100 léguas, desde a ilha de Tinir
üu« / ' -?0 Vorte' da CaPÍta"ia iinmediatidelle (a de Jorge de Ogueiredo, constiigualmente de M léguas de costa), até o f.ry, na extensão correspondente ás duas
ÍIJ: íe v.° leg"asJ cada uma* Esse árgutr
^.1 S— C-Íad,° na "Memória sobre os
ífnr r„P™™™* do Espirito Santo", publipor Braz da Costa Rubim (5). Assim juselle uma observação feita por Francisco A
»m?t' .?ue* "° reinado de D. João V
«™mt°rça?° ,Gove™ador do Espirito Sr
Z ™ m funda.mento estimou este autor cno Mucury servia de termo á Capitania de™301 vis o que a de Jorge de Figiieicorneçava na ilha de Tinharé ou morro dPaulo, que esta em 13 gráos, e contadas, i

U) fe.JíC"? M°ra5S' ^h'òrpgiraphia» citada, pag. ~<KV «Unutes interestaduaes», pag. 6

ígUffl??^ dÒ InSlÍtUt° Hist°™o, tomo XXIpags. í)
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AO 
voltar do escriptorio, cansado, nervoso, farto de tantos "por

* cento," com dor de cabeça e cérebro pesado, que bem lhe
fazem dois comprimidos de

(g,F Ifl SPl RIN/!
»

Dentro em pouco alliviam-se as dores, desapparece o cansaço e o
sorriso volta-lhe aos lábios.
Também Mamãe, as meninas e os rapazes, «afim todos os de casa
tem na Cafiasjnrina um amigo que os livra de qualquer dôr e lhes
r3stabelece o bom humor e o bem estar.

íí 
•¦:

(gwâmente admirável contra as dores
dt dentes, ouvidos, nevralgkcs, rheu*
t&atismo, excesso alcoólico, etc. Regu*
forisa a circulação e levanta as forças. BAYER

NEM OS RINS .*"
Não acceite comprimidos avulso». »-Vm «
tubo com 20 comprimidos, ou o enveloppe"CAFIASPIRINA" com dois, ou então o
disco "CAFIASPIRINA" com um com-
primido.

y.
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o sul, as 50 léguas que lhe foram concedidas eoutras 50 léguas de Tourinho, que se lhe se-
guia, terminavam no dito rio".

Gabriel Soares, em 1612, na "Razão do Esta-
do do Brasil", citou o rio Doce como limite nor-te da Capitania do Espirito Santo. Não deixou,entretanto, de referir o seguinte: "A Capitania
de Porto Seguro parte pelo Espirito Santo pelorio Doce em 19 gráos ; ou, segundo outros que-rem. pelo rio Circacem, mais ao norte, que foio ponto por onde se dividiu este estado entreD. Francisco de Souza e D. Diogo de Menezes"
(6). E' opportuno consignar aqui que o ProfessorEverardo Backeuser, analysando diversos map-
pas antigos cio Brasil que teve occasião de exa-minar, afiirmou i "Nesse numero estão os map-
pas manuscriptos oíferecidos pelo Imperador D'Pedro H ao Instituto Histórico e formando um
ÇÍS^-ESte tlZ?JÍ0' oWongo. intitulado LT-VRO QUE DA REZÃO DO ESTADO DO BRA-SIL, atlas que tem um outro titulo que se achasolto e e o seguinte, segundo ío catalogo doInstituto: Rezcio do Estado do Brasil no gover-no do Norte somête asi como o teve Dõ Diogode Menezes e Sá té o anno de 1612" (7).Em 1608, é sabido, o Brasil ficou sujeito auma das muitas divisões do seu governo emduas secções: as Capitanias do Espirito Santo,Kio de Janeiro e S. Vicente passaram a consti-

rae* fc,*?1?'' ^em, tomo XXIII, pags. Í22: Mello Mo-raes, «Utiorographia» cit., vol. I, pag. 363.
dional^ d0 Brasil MerL.*'-"d 

: Pèg" " ' A *,nmei™ divisão das Capitanias deixou ade Porto Seguro incluída na Repartição do Sul mas deSois

rhaivo A-Ii 
tUHlaíP,a1 Ca?itanias do Espirito Santo pa-ra baixo. (Historia do Brasil, vol. V, pag. 3.19, nota).

tuir a Repartição do Sul. Se o rio Cir
que allude Gabriel Soares, não fôsse ro limite entre as duas Capitanias, os <dores, estabelecendo por elle a divisão
governos, teriam desobedecido á deterdo Rei, pois, teriam deixado, arbitrar
uma Capitania, a de Porto Seguro, <
dois governos- áo do Norte, até o ref<e ao do Sul, dò mesmo rio até o limitetó verdadeiro. A

A divisão dos- dois governos pelo (demonstra que, nos primeiros séculosnização, o Espirito Santo ia muito alémto a que hoje ha quem pretenda reduzA confirmar/isso, outro depoimento
consta da conhecida carta pela qual o ((lor geral Men de Sá communicou á Cortede Fernão de Sá, oceorrida no Espiritena qual se lê: "E por me não deixarei,radores ir em pessoa, mandei a Fernãomeu filho, com seis velas é perto de <homens, e, em chegando d Capitania deto Santo, entrou, por conselho dos quelevava, pelo rio de Cicarê (Cricaré) e foitrês fortalezas muito fortes que se ch,Marenqqe, etc." Resgistram esse factedido no Espirito Santo, diversos autornos documentos históricos citados mimente pelo Dr. Carlos Xavier Paes Banuma senede artigos publicados, em Victco titulo Um pouco de Geographia Histor

(8) Uma parte da carta de Men de Sá está tran.Rocha Pombo, "Historia do Brasil", vol líl pag 5sod,o da morte de Fernão de Sá consta iguahnfnte-mentarips do Pe. Galanti e do Pe. Blasc uez citadomo volume, pag. 233, nota, vasquez, citado
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aSpttU?SU0S d0 rosto. brapos, ei
l?oüLAA SARAH é ° melhor p
AnnLSe.h0]e ex'stidopara aquelle fn
hPlInf c - meSmo e notareis q«e os c
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°S Cabellos' fazendo".tf13 n~aVaIha- Devolveremosmportaneta si, nao der o resultado de

21$Ò00eÇrw° yho 20$00°; Pelo correi.
|1*000- 

Depos.tajios para todo o Brás.
da em ? hVA NEVES & CIA-A' ve,
NOS avpSc as Perfumadas. RUA BUI
Tel nSL2Í~Rí0 DE JANEIRO^
tiveVÜc,te,4086-Caixa Postal 2398. (í
oedir nâ$Uml informação de sigillo
Harris í°deis diriSir cartas * Mme- f.narns, para o nosso endereço).
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çoes modernas.
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cie; dores do calçado
N*. !$«,, fabricado

pela Companhia Cal-
çado DfNSZ, avisamos
Qug o encontrarão nas
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principaes casas do
gênero, na praça.

Recommendamol-o
pela elegância, bôa

confecção e commo
didade para o pé

mais exigente.
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Estado do Esp. Santo
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* «Vida Capichaba» assegura a bôa qualidade.dos produetos, que annuncia.
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O rio denominado, depois, S. Matheus, é o
que figura com o nome de Cricaré, na carta
geographica divulgada em 1612, com a "Razão
do Estado", segundo affirma Braz Rubim (9).O nome de S. Matheus foi escolhido pelo Pe.
José de Anchieta para a povoação iniciada jun-to ao mesmo rio, quando, certa vez, passou poressa localidade no dia em que a Igreja festeja-
va o Santo desse nome; foi essa povoação a
segunda freguezia creada, no Espirito Santo, poraeto do primeiro prelado do Rio de Janeiro,Bartholomeu Simões Pereira (10). Em 1626, as-severa Basilio Daemon, chegou a S. Matheus
um sacerdote incumbido de ministrar os sacra-mentos aos moradores da referida povoação,nesse tempo ainda incipiente (11). No século se-
guinte, em 1721 ou 1722, o capitão mór Antônio
de Oliveira Madail, quando governou o Espirito
Santo, permittiu por um bando que, dentre osmoradores das villas da Vietoria e do EspiritoSanto, alguns fossem para as margens fertilissi-mas do S. Matheus, e organizou uma expedição
que transportou gratuitamente os colonos assimencaminhados para aquelle trecho da Capitania.Por essa oceasião, a Gamara de Vietoria nomeou
juiz da vintena Antônio da Rocha Cardoso (12).roram milicianos enviados do Espirito Santo,
que,no principio do século passado,restabeleceníme mantiveram a ordem daquelle ponto do Bra-

(9) Revista citada, tomo XXIV, pag. .117.

<la(pyv?nk^rpCag.ÍK4JEnSai050b,'C ' H'Sl0T" ° EsUtÍS,ka

(}?) "Historia do Espirito Santo", pag. 111.
{U) José Marcellino, obra cilada, pag. 136; Misael Perma' r\/\ v~^ w-»w»»-^»».*j r* ________" - *~* ¦cit. pag. 80; Cezar Marques, "Diccionario Histo rico ', 

pag. 217.

sil, quando proclamada a Independência va ¦
nal. Nessa época, tendo o governo da B\a"convidado a Câmara de S. Matheus a enviar nseus protestos de adhesão á causa da Indendència, a Câmara respondeu que já se üh~manifestado, por intermédio das autoridades 2aEspirito Santo, ás quaes havia remettido cÓDia 1°acta da sessão de 22 de janeiro de 1823, relativa
assumpto. '"' ao

Como, por essa oceasião, o conselho interindo governo da Bahia houvesse manifestado dividas sobre a situação de dependência dessavilla, o governo provisório da Província do Fq
pirito Santo expoz a questão ao Governo ímoerial. Em resposta, o Ministro do Império firmouo aviso n. 57, de 10 de abril de 1823, declarando
de ordem do Imperador, que a mesma villa i\casse sujeita ao governo provincial mais proxi"mo, até que a assembléa geral do Brasil determinasse os limites das Províncias. S. Matheusestava mais próximo da sede do governo doEspirito Santo, ao qual continuou sujeita.

Era uma determinação de caracter innegavel-mente provisório.
Logo depois, porém, a Constituição Imperial de25 de março de 1824, determinou o seguinte cmrelação ao território do Brasil:

Art. 2? "O seu território é dividido
em Províncias NA FORMA EM OUEACTUALMENTE SE ACHA, as quaespoderão ser subdivididas como pedir obem do Estado".

A situação de S. Matheus, dentro dos limitesdoi Espirito Santo, passou a ser definitiva, con-solidada pela referida disposição constitucional.
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Um preparado para o cabello,
que vem ostentando a pri-mazia entre os demais similaresé, indubitavelmente, a soberana

Loção TRIFOLINfl
E' um tônico em forma de elixirhcoroso. que bem symboliza:

HYGIENÈ E POESIA.
Loção medicinal, deliciosamente
perfumada ; não é tintura, masurn produeto antiseptico exclu-sivamente adequado para
DESTRUIR A CASPA E FA-ZER CESSAR A QUEDADO CABELLO e que, alémdisso, usando-se essa prodi-giosa especialidade, consegue-

se uma LUXURIANTE
CABELLEIRA.

E', finalmente, o especifico maisracional da sciencia moderna.

Analysado, registrado e pre-miado com medalhas de
OUROe PRATA e com o

Grande Diploma de HONRA.
VENDE-SE EM TODAS AS

PHARMACIAS E CASAS
DE PERFUMARIAS.

sa:
^1WMECWBI WWWflPCT———| gl I

Travessia I

FABRICA EM JUCUTUQUARA
VICTORIA ~~^,o,

'::

Fazenda
(Município de Güârapary)

Vende-se essa importante fazenda com175 alqueires de terra, sendo 100 em mattavirgem, contendo, em abundância, perobajacarandá, vinhatico, cedro, etc.
9°m um cafezal, que rende, annualmento-800 arrobas, promettendo maior safra; íem

2 casas de moradia em bom estado e di-
versas de terra batida, cobertas de palha.Dista, a cavallo, de Vianna 2 \\2 horas, 3
horas de Guarapary e 1 hora do Porto de
Araçatiba.

Trata-se com

João De F, Ribeiro
Rüa Jeronynio Monteiro, 6-sob.- das

8 ás io e de 15 ás 17

Victoria-E.E.Sa
IWIWH *""
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0 projecto da Constituição e a própria lei não
provieram, é certo, da assembléa geral do Bra-sii, como previa o alludido aviso ministerial.Redigido o projecto constitucional por uma com-missão nomeada pelo primeiro Imperador foi
porém, submettido, previamente, á apreciaçãode todas as municipalidades do paiz; o volumeV dos antigos documentos históricos do Sena-do da Gamara do Rio de Janeiro, relativos áIndependência, reproduzidos ultimamente emtac-similes (13), contem as manifestações e decla-rações das municipalidades da Bahia, appro-vando-o explicitamente e pedindo a immediataacceitação definitiva do projecto, como lei basi-ca do paiz, segundo estava redigido.

Na própria carta de lei, pela qual, a 25 demarço, D. Pedro I mandou observal-o comoConstituição, salientou esse facto, consignadonos seguintes termos:
"Tendo-nos requerido os povos des-te Império, juntos em Câmaras, quenos, quanto antes, jurássemos e fizes-semos jurar o projecto de Constituição

que havíamos offerecido ás suas obser-vações para serem presentes á novaAssembléa Constituinte, mostrando o
grande desejo que tinham de que eliese observares já como Constituição doImpério, por lhes merecer a mais plenaapprovaçâo e delle esperarem a sua in-

c *, 4 «"vidual e geral felicidade politica", etc.o. Matheus foi elevada á categoria de cidade

(13) Publicaçõe da Prefeitura do Districto Federal (i922) volV, pags. 26 a 59. * 
*

em virtude da lei provincial n. 1, de 3 de abrilde 1848, acto do governo do Espirito SantoSua installação como vijla foi feita indevida-
mente por iniciativa do Ouvidor da comarca
de Porto Seguro, a 20 de setembro de 1764^essa ultima circumstancia deu logar á supposi
ção de que a villa estivesse realmente em ter-ritorio daquella comarca. Posteriormente, um
provisão regia, creando, a 18 de novembro de1816, cadeiras de primeiras letras na villa deS. Matheus e na povoação de Santa Cruz, foiredigida de modo a fazer presumir que o soberano admittia como verdadeira supposição, poisdirigida ao Governador e Capitão General daCapitania da Bahia, a provisão instituia as re"feridas escolas "na villa de S. Matheus e povoa-ção de Santa Cruz da Comarca de Porto Sp-
guro"(!4).

Factos como esse, dando logar a duvidas
quanto ao extremo sul do território da Bahia,são deploráveis conseqüências da circumstan-
cia, já assignalada, de provirem os dois Estados- quer o prospero e grande Estado da Bahia
quer o pequeno Estado do Espirito Santo, "das
velhas Capitanias ou Donatárias, cujos limitesnão foram nem podiam ter sido fixados com
precisão".

Não podia deixar de ser muito difficil, certa-mente, fixar limites no Brasil em meiados doséculo XVI, quando não eram fáceis as commu-nicaçoes, faltavam cartas geographicas minucio-sas, e, no território pouco explorado e conhecido, as denominações da maioria dos acciden-tes geographicos não eram ainda seguras e certas.

(1) Moreira Pinto, "Chorographia do Brasil", pag. 146.
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CASA MATRIZ
BARRA DO TRIUMPHO

ACCIOLY

FILIAL
Hua 1- de Março, 50

VICTORIA-E. E. SANTO
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SECCOS, MOLHADOS E FERRAGENS GROSSAS, POR ATACADO

End. tel. BAPTISTA
Telephone 77 CÓDIGOS

Ribeiro
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De onde vim ? Oade me achas-
te ? — perguntava um menino á sua
mâe.

E.entre risos e suspiros, elia lhe
disse, opprimindo-o contra o peito:

Estavas escondido, como meus
desejos, no meu coração. Estavas
com as bonecas de minha infância,
e quando o barro modelava a ima-
gem do meu Deus, cada manhã,
eras tu que o fazias e desmancha-
vas por prazer. Estavas no mesmoaltar das nossas divindades dólar.

Viveste em todas as minhas es-
perançns, em todos os meus amô-

23
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• Amor materno \
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res, em minha vida, na vida de
minha mãe.

Nu triste-te na devoção do espirito
immortal, que nos preside. Quandoera jovem e solteira, minh'alma
abria suas pétalas como um per-fume, ao redor do qual volitaya o
teu espirito.

Terno e débil, florescias po tiinterior, como uma luz no centes de nascer o sol. -J*an-
Favorito do ceu, irmão da imatinal, crepitaste na corrente avida universal, para cair. por i,irmo, no meu coração. u*
Quando te contemplo-me assaltao mysteno. Pertences a tudo „£e meu. Com medo de perder 1aperto-te conlra o meu peito. '
Um prodígio mystèrioso permitte a meus débeis braços cindirem

em ti o thesouro do mundo ! ¦

Rabindranath Tagore
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UbTRA PERFUMADO
elegante sabonefeira ........... 6$000
sabonefeira 3S500
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Praça Tiradentes, 84, 36 e 38, e
Rua Uraguayana
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Coração indeciso, apaixonado, desonhadoira adolescente !...
Alma irrequieta de abrasileiradaDiana, faces levemente amore-nadas e pallidas, relembrando aromântica Dolores - -uma delicio-sa andaluza... com todas as graçascaiidas e enlouquecedoras do typomeridional..." yy
E' a flor de liz graciosa e espi-ritualizada, agitada pelo sopro davida, a dispender sorrisos irresis-uveis, que sao lragrancias embria-

gadoras...
Faltam-lhe as madeixas longase loiras e uns grandes olhos azues,para nitidamente retratar a lindaCecília, de Alencar.
De resto-"os lábios vermelhose humidos — corno uma flor de

WWPPWPWPWVl

fPerfis feminino
'ÍWWKBK-^aKBSSeiW—

s i
:""»'"ir»iiiiiiiiianiinxB^

(Mlle. D. 73.)
gardênia - 0 seu trajo original,as maozmhas delgadas e mimosas,tudo condiz com a belleza natural
Pery? USa d° selvagem

Discípula de Terpsychore, dansacomo bem poucas o sabem
.Com alma, exprimindo a volu-pia da musica na harmonia dos

subtiv'-qUe- df*lica<^ente, comsubtiles^ -ao riscando no assoa-
^^^os^eUS p4^t

As vantagens do annuncio 
"d^dTTTsuT

nos pés de estatueta encantada.Nesses meneios, suggestiona co-
mo a fulva Gaby de Souza Pinto:"A valsar, deslumbra I Como se
pode assim, em segundos dc ma-
gia, passar de mulher a onda'?...5*

W bem o typo trefegamente na-
cionai.

Com um sorriso irresistível, mix-
to de graça e deslumbramento, quenada fica a desejar ao de Gioconda,
nestes versos de Bilac:' E' a. dobrez ancestral, a malícia primevaUa ísis, peceadora altriz do Paraíso..."

Vive lhe dentro dalma, numa
grande «batalha»... a dor—a se 1>
quefazer em tristezas incompre-
hendidas...

Abril, 927.
Elpidio C. d'Oliveira.

continuação.
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MERCADO NOVO
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Em um dos subúrbios
mais longínquos, vivia
um pobre aldeão em
companhia da mulher e
de uma interessante li-
lhinha. A vida corria se- 88
rena e tranquilla e a ie- 88
licidade sorria naquelle gp§§8888
ambiente destituído de
ambições. 0 amor e o
carinho eram suaves on-
dulaoões num lago sereno de sentimentos puros
e verdadeiros. Carlota era uma interessante me-
nina de oito annos: alegre, bôa e çompassiva,
trabalhadora e ávida de saber, completava a
felicidade daquelle lar modesto e sao. linha um
amor extraordinário aos livros, seu desejo era
ser professora. Era interessante: colloeava ban-
cos. caixões e tudo quanto encontrava, em lor-
ma còllegial—uma mesa no centro e cila mesma
recrutava os alumnos—cães, gatos e coelhos, que
encontrava. Revestida de austeridade, oecupava,
majestosa, a sua cathedra. Subitamente um ca-
chorro latia, outro brigava com um gato, reina-
va a indisciplina; e a jovem professora via-se
Forçada a despedir os alumnos. Corriam os an-
nos e Carlota entristecia... os pães inquietos in-
terrogavam... a pobre menina queria estudar,
queria ser gente! Os pães consultaram-se. Que
fazer? Eram tão pobres! Vender o sitio? Ama-
vam (anto aquelle lugar, onde nasceram, aquel-
las terras abençoadas, aquella creação que os aju-
dará a viver! Mas Carlota definhava; um dia
viram-na chorar. Quem passou pela vida em so-
nhos o devaneios, de illusão em illusão, rindo,
amando e cantando ; quem não sentiu as gran-

8S88SS888888888888888888888888888888888888S8SS%S88S8^
des ttmpestades dalma,
a espada aguda trans'
passar-lhe o coração, rir
e chorar, * amar c per-doar e soluçar num pran-to ! — Nas ahgustias inces-
sarites. que acabrunham

888888888888888888888888888888 #m não tem áureo-
88 la sacrosanta de mãe c

8888888888888888888888888S8 sombra de mulher,' .'
illusão que morre... é nu-

vem que passa.
A pobre mãe, escondendo o rosto no peito

rude e franco do marido., communicou-lhe a tris-
teza da menina. O velho ficou estactico... Duas
grossas lagrimas rolaram-lhe dos olhos. Corre-
ram alguns dias, a alegria fora substituída pela
tristeza... debakle Carlota fingia-se alegre... ospaes
meditavam... Tomaram uma resolução, venderiam
tudo e iriam para a cidade, e Carlota estudaria,
seria professora. Os pães deram os_ passos ne-
cessados; o Thomc, da encruzilhada, já lhes tinha
proposto a compra do sitio ; fecharam o nego-
cio/Foram tocantes as despedidas, a saudade
daquellas terras abençoadas, que herdaram dos
pães e onde tantas felicidades gozaram.

II
Carlota cursou uma escola modelo, onde con-

cluiu o curso com o maior brilhantismo e
estima de suas professoras. Mostrara vocação
para a musica; seu pae alugara um piano e elia,
nas horas vagas, estudava e leccionava a algu-
mas meninas. Seu sonho dourado era ser alum-
na da Escola Normal. Os recursos paternos ex-
gotavam-se; a matricula, os livros, tudo isso eus-
tava dinheiro. Procurou a sua professora, tinha
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Pharmacia e Drogaria CONFIANÇA H

DROGAS, PRODUCTOS CHIMICOS E PHARMACEUT1C0S

Nacionaes e Estrangeiros
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-SUCCESSORES-

3 Perfumarias nacionaes e estrangeiras dos melhores fabricantes
ú

-ARTIGOS DE TOUGADOR-

Defronte á Escadaria cio Palácio
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algumas economias, porem não tinha protecção,era uma desconhecida. A professora acolheu-a
com carinho e Carlota matriculou-se oa Escola
Normal. Dia venturoso para os pães; que viam
coroados seus esforços, estava vencida a pri-meira etapa. O que foi essa nova phase de sua
vida é indiscriptivel; a prevenção dos lentes, a
inveja e o motejo das collegas, as difíiculdades
dos pães... Mas toda a vontade enérgica realiza-
se... Carlota vencera, ia receber o seu diploma.
Os velhos radiantes riam e choravam de ale-
gria... Mas que fazer? Eram tão pobres.Os vizinhos e amigos, que estimavam Cario-
ta, tão bôa e tão carinhosa para todos, fizeram
seus oferecimentos. Uns davam-lhe as meias,
os sapatos, a professora offerecera-lhe a beca,
os pães das suas alumnas, quotizaram-se e de-
ram-lhe o annel. Chegara o grande dia! Pobre

.Carlota, trocara a sua vida serena e calma, pelaagitação, pelas grandes emoções. Haverá pessoa
que possa descrever o que se passou naquelles
três corações, tão ricos de sentimentos, subli-
mes no sacrifício e abnegação? Carlota recebera
o diploma, que a levaria ao templo da luz... Chris-to também recebeu a cruz, para coriduzil-a aoCalvário. Os velhos riam e choravam; é tão in-
genua e innocente a velhice, que esquece os es-
pinhos da mocidade... para sorrir ás flores.

III
Decorreram mezes e Carlota desanimava. Umdia recebeu, uma communicação, designando-Ihea Cathedral onde devia pontificar. Era a Escoladirigida pela sua ex-professora (hoje directora),

que pedira uma adjunta, escolhendo-a. Acolhida-carinhosamente pelas collegas e aiumnos, sen-tiu algo de extraordinário; o seu coração trans-

bordava. . . precisava expandir-se beijava asmãos da directora, acariciava, affagava, beija vnas creancinhas... um beijo sellou a fronte'do novoalumno, seus olhos humedeceram-se instinctiva
mente correu... curvou-se... e soffrego beijou asmãos da professora. Luiz só fora beijado porsua mãe... e essa já não existia. Uma amizade
eterna, unira aquelles dois corações. Correra odia alegre e feliz, terminada a aula, apassarada
em revoada foi em busca do ninho pater-no. E a professora saudosa, com um olhar in-finito acompanhava-os, dizendo-lhes—Adeus 1Os annos succederam-se; novos golpes,,, per-dera o pae... sua velha mãe pouco tempo sobre-vivera Carlota viu-se só no mundo !

Só!... como a vaga... Triste essa palavra—Só IDesalento... recordação... saudade... treva... te-mor... abandono—Só! Consagrou sua existência
ás creanças, nunca faltou á aula, assidua, cum-
pndora dos seus deveres, conquistara a amizade
dos aiumnos. Nunca se irritou! nunca reprehen-
deu um alumno, aconselhava-o, desculpava-lhe to-das as faltas. Os aiumnos sahiam da escola, elia
pedia, supplicava que viessem vel-a... visital-a..
O tempo corre... e tudo passa!Pobre coração cheio de amor, Condemnarto—
ao isolamento... á dôr. Morrera a directora eCai lota occupara a sua cathedra... Correramos annos... e a sua jubilação fora publicada. Diade tristeza e de dôr... amava aquelia vida... ado-rava as creanças e ia separar-se dellas; lagrimase promessas, beijos e saudades; uma despedida
triste.

IV
Isolara-se no seu commodo, aguardando a vi-sita dos aiumnos... Nos primeiros dias vieram

\o k^Q\ c **s

ONDE DEVO SEGURAR MEUS BENS ?
F pergunta que todo proprietário deve fazer nesta pS|Í|aS^li

Proteja seu «stock», prédios e haveres contra o risco de raio, fogo e suas-conseqüências, segurand0-os na- *

Companhia «Alliança da Bahia»
__,_, - __^__

a única que offerece aos seus segurados sólidas reservas em dinheiro, 
^

prédios, apólices e outros valores.
AGENTES GERAES r--„~ ó ^ - ,£S±^í - Crira. Sobrinhos & Cia

#"a 7.o de Março, n, 14 e 16 v
VICTORIA - Estado do Espirito Santo
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NOVIDADES E ARTIGOS FINOS
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4caòa de receber um dos maiores sortimentos

em roupas brancas (lingerie), em seda,
* oo>;i:';;.:.*'; ' 

para senhoras.

TRABALHO FEITO A MÃO
*

PECAS A PARTIR DE 40$000
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O restes da

Caixa postal, 3384 •<§*- Telephon.e, 375

Rua Prliueir'
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três :ou quatro; depois... nasce um aífecio... ou-
tro|morre. O esquecimento foi a recompensa de
tanta dedicação... Uma tarde, lendo um jornal,repentinamente suspondeu a leitura e limpando
os óculos —firmou a vista, exclamando : E' elle
o meu Luiz... c elle! e continuou a ler: «O dr.
Luiz Felippe realizou uma das mais brilhantes
operações..-» e continuou a ler... depois seus
olhos humedeceram-sé voltara-lhe um raio de luz.
Reviveu e meditou... todo passado veio-lhe á
mente... Recordar é viver..: e elia viveu da sair
de... do carinho.

Engolphada uesse sonho, não percebera quealguém invadira o seu santuário; sentiu-se abra-
cada por dois braços vigorosos... quiz gritar...não pôde. Foi tal a emoção, que desmaiou!

Quando entreabriu os olhos.., beijos e abraços
infindos... a carne adormecera, os espíritos se
confundiam e aquellas duas almas puras e crys-
talinas se comprehend.iam, se contemplavam.
Carlota fizera Luiz prometter vir sempre vel-
a; elle offereceu-lhe o seu retrato. Desse dia em
diante a photographia do jovem medico, postaem um quadro c còHoçada na meza de cabe-

. çeirà, tinha deante de si uma jarra com flores.•Todas as noites, Carlota, antes de deitar-se. con-
templava e beijava o retrato, pedindo a Deus

pela felicidade de Luiz. Correram os dias feli-zes. Luiz visitava-a freqüentemente e eonver-
savam, discutiam ; era um verdadeiro amor es-
piritual!

Um dia... Luiz entrou... tudo era silencio. Ad-
mirado... fitou a professora no leito... correu.,,
abraçou-a... beijou-a... procurou despertal-a. Umolhar vago... e palavras inintellegiveis... — «Meni
no, estude a lição... qual é o máximo commum
divisor ? Luiz... meu Luiz... vamos... quero-te, meu
filho!» A essas palavras o medico, o homem
da sciencia, cahiu de joelhos. —Mi-
nha segunda mãe! Soffrego tomara o pulso á
professora... era o delírio da febre. Preparou uma
receita. Salvaria a enferma.

A illusão não salva ninguém... perde-a e segue...¦
Vendo a impotência dos seus esforços excia

mou : «Salvae-a, meu Deus ! Só vós sois grande.»Uma voz mysteriosa parecia dizer-lhe: «Salvei-
a deste mundo de dores e soffrimentos». A po-bre professora expirava e elle numa explosão
de dôr exclamava : —«Meu Deus que me resta
agora? «Ah! a sciencia! A sciencia líade des-
vendar os teus arcanos... hei-de arrancar o se-
gredo da vida'!»

Carlos de Abreu.
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AE-SE intensificando no Estado

a cultura do algodão. No anno p.
passado havia uma. área de 464

£oOn í-? Plan,taclos e exportamos5.200 kilos. A Secretaria da Agri-cultura distribuiu enlre os nossoslavradores 1.900 kilos de sementes

seleccionadas.
O Estado mantém 3 campos (íe

demonstração no norte do Esta-
do.

O annuncio dos jornaes é momentâneo, esquece-se depressa: o das revislas perdura,

_
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GUiL THOMAZ PESSOA
¦eu em Victoria a 21 de se-
) de io46 e falleceu em ita-

19 de dezembro de 1876.
•eu, portanto, aos 30 annos

gde este espirito-santense gio-
que escreveu, com carinho
eza, a «Historia da província
pirito Santo».
fiarei em Sciencias Jurídicas
iaes por S. Paulo, em 1872.
juiz municipal de Itajarry, de
5 (S. Catharina), terra de seu
). Publicou . — «Manual do Ele-
Servil» : «Manual dos Dele-

e Subdelegados de Policia» ;
íai dos Juizes de Paz» : «For-
o dos trabalhos das juntas'íiaes e municipaes» ; «Rotei-

s Juizes municipaes»; «Re-
*-' i

ento dasiRelações» ; e «Histo-
Província do Espírito San-

MiZÂEL PENNA
:eu em Minas Geraes a 23
irço de 1848. vindo para este
) com dois annos de idade.
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(1Ô22 - 1922)
Formado em Direito pela Facul-

dade de S. Paulo-
Foi deputado p r o v i n c i a 1 de

1874-75, e em 78 passou a residir
na Capita! da Republica como ad-
vogado e commerciante até o dia
de seu suicídio, em 19 de outubro
de 1881.

Usava o pseudonymo de Phile-
mon, quando escrevia para jornaes.
Publicou : — «Historia da Provim
cia do Espirito Santo»— 1879; «Dis-
curso proferido na Libertadora 1?
de Janeiro» — 1873 ; «Conferência
nas Escolas da Gloria», 1874; e
«Reforma Judiciaria de 1871».

ARISTIDES FREIRE

Nasceu em Victoria a 18 de de-
zembro de 1880.

Foi em vida a personalidade mais
distineta e perfeita de educador.
Excedia-lhe ao zelo primordial, o
talento do mestre e a dedicação
do amigo.

A geração capichaba daquelle
tempo muito deve ao saudoso mes-

('Continuação)

tre, que se privava dos mais inti-
mos prazeres, em minuciosas pre-
lecções de carinho e bondade, en-
sinando, não ao discípulo, mas ao
amigo, a vencer as mais terríveis
lutas da vida.

Foi, finalmente, o verdadeiro
apóstolo do Ensino. Sua mocida-
de, passou-a ensinando ; a adoles-
cencia, tambem ; e penetrou no
seio da velhice, até o ultimo ins-
tante (porque a morte veio repen-
tina e inesperada), ao lado dos
seus discípulos !

Verdadeira e correcta phrase, a
do «Diário da Manhã», noticiando
seu fallecimento : «Foi a enverga-
dura mais perfeita do mestre».

E mais adeante ;
«... o seu nome jamais perecerá

na memória do povo espirito-san-
tense, ficando como lembrança vi-
vaz e inesquecível de um sacer-
dote do bem, aureolado de glorias
e triumphos ! »

Mas .Aristides Freire não se de-
clicou somente ao magistério. Não.
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Foi poeta, jornalista, tribuno, chro-
nista, e, sobretudo, escriptor thea*
trai.

Como poeta, creio, ninguém ana-
lysará sua obra minuciosamente ;
mesmo porque elia vive nas co-
lumnas jornalis ticas, tornando-se
cada vez mais rara.

A sua melhor e mais ardente
fôrma de poesia foi a patriótica.Fora disso, versejava muito, nâo
ligando a escolas, e improvisava
magnificos motes e canções.

Uma bella poesia de sua lavra
é a intitulada: «E? cedo!... E' tar-
de!...» :
Sinto os effeitos de paixão immensa
Que me devora num fatal segredo :E se num gesto, num sorrir, me traio,Porque rne dizes, moreninha: --E' cedo ! V

Voraz scculelha que na pyra oceulta
Conservo nalma me consome e arde ;
Mas se, crescendo, produzir incêndio,
Meu peito morto te dirá : - E' tarde 1

Amo-te muito com febril anceio
E não te digo. .. que me prende o medo ;Mas tu, que podes livremente amar,
Porque me dizes, moreninha : — E' cedo ! V

Os votos puros de um amor sincero
Teu peito sempre, finalmente, guarde :
A outra virgem que me inspire amoresDeixa, morena, que eu responda : — E' tarde

Da lealdade que meu peito exalta
Tu'alma, tudo, divinal, aguarde.
Mas não ma digas, moreninha : —E' cedo!?Pois, pode o tempo le dizer : — E'i tarde !

Como jornalista, a sua pennavibrava com dextreza em fervo-rosas campanhas e em defesa do
povo.

Eis um trecho de um artigo deAristides Freire no «Commercio
do Espirito Santo» :

«Seja dilo, de passagem,
que não recolheremos os tro-
phéos dessa gloriosa campa-nha em que sahimos vence-dores; tudo pela pátria, sóa elia pertencem os resulta-dos de nossos esforços».

.Redigiu o «Espirito-Santense», o«Commercio do Espirito Santo», a«.folha cia Victoria», e collaborouno «Diano da Manhã» e «Diário
da larde».

«A oratória não lhe descerrou aporta de seus mysterios e de seusencantos».
Cabe-lhe a gloria, não pequena,cie iniciar, no Espirito Santo, as pri-Oieirars representações theatraes.Segundo Affonso Cláudio «irmon-testavelmente foi elle o creadorcio theatro em sua terra».

Foi autor e actor. Representavaem salões familiares, em presen-ca das maiores autoiidades da pro-vmcia, as peças que compunha.
Este espirito elevado, dotado detao nobre cultura, deve ser estu-dado com carinho, pois, por si sórepresenta a mais alta figura dejornalista, de educador e de au-tor theatral.
Não lhe podemos negar esta ho-menagem, mais que justa, a que
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1.* — Inflammação do Utero;
2.° — Catarrho do Utero;
3.° — Corrimentos do Utero;
4.° —Colicas do Utero;
5.8 — Hemorrhagias do Utero;
6.° — Dysmenorrhéa (regras dolorosas, aaormaes);
7.'— Amenorrhéa (falta de regras); -
8.° — Leucorrhéa (flores brancas);
9.° — Perturbações da Puberdade;

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

é A VIDA DA MULHER- DÁ-LHE SAÜOE. ALEGRIA E VIGOÍ»,
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PHARMACIAS E DROGARIAS.

|AL|STAS, SUXÕi
S 3\^¥ a*m» ._. **

£J?^EJ^ 3A6 DIAS. PELAS

- na: &&1
Dl AgMAC!AS E DROGARIAS
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direito tem. Aristides Freire
oz um grande numero de pe-

caridade», eom. Cândido Cos-
i\ ferida invisível» ; «O egois-

,0CiaÍ» ; «Amor de perdição» ;
)Sa da montanha» ; «O repro-
«Condèssa de Rendai»; «O

tado» ; «A penitente» ; «A for-
> destino» (dramas); «Surprê-
e um lio»; «A republica na

; «Sempre a caridade» (co-
as e monólogo).

lente catbedratico de portu-
e literatura do collegio N. S.

enha, do Ãtheneu Provincial
Escola Normal, sendo, em

por decreto n. 1558, de 15 de
), auxiliar da Directoria do
io.
stides Freire veio a íallecer,rictoria, no dia 25 de julho de
enlutando o torrão capicha-
o theatro brasileiro.

MANOEL DA SILVA BORGES

Nasceu na villa de Vianna em
ignorado de 1851, e falleceu

cidade da Serra aos 30 de de-
mu bro de 1896.

pentista de fama, c.\y\ alcunha-
«Poeta prata». Sua vida não

nais que o desfiar de um coi-
de lagrimas como nos conta,
oroprio, nestes versos :

cn

tV)

ha G

«Adão — o homem primeiro,Foi na graça alimentado;
Emquanto humano peccado,Não o poz em captiveiro,
Vencido e prisioneiro,
Buscou da terra viver ;
Eu também para occorrer,
A's urgentes precisões,
De lenha faço montões,
Que de noite vou vender.»

As suas poesias nunca foram
reunidas em volume, pois nem
a miséria lhe permitíia tamanha
gloria, nem o tempo lhe sobrava
para ideaes divinos.

Manoel da Silva Borges viveu
miseravelmente e miseravelmente
morreu, lutando sempre contra o
Destino e a Dôr, que o não pou-
param.
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yiDA CAPICHABA

A sua vida compõe a pagina
mais commovente e triste de to-
das as outras da «Historia da Li-
teratura Espirito-Santense», de Af-
fonso 'Cláudio.

CÂNDIDO COSTA

Cândido Costa, notável estúdio-
so da nossa historia e critica, como
o saudoso autor do «Contribuía-
do», é um dos raros talentos pro-
vincianos.

Operoso jornalista, distineto his-
toriador e critico, é também um
inventor de méritos invejáveis.

Nasceu em Vietoria a 20 setem»
bro de 1855.

Estudou preparatórios no A the-
neu Provincial e no Collegio do
Espirito Santo. Era uma creança
pobre, que lutava contra as ter-
riveis dificuldades da vida, tendo
então de colher arrimo numa das
secretarias do Estado.

Depois, passou a 1? escriptura-
rio da Alfândega de Vietoria, e
mais tarde, a conferente das do
Pará, Maranhão, sendo ultimamen-
te, por mérito e justiça, nomeado
chefe de secção da do Amazonas.

Bem se vê, portanto, que o illus-
tre capichaba tem o seu nome li-
gado ao Norte do paiz, e é tido
por todo elle como um escriptor
talentoso e erudito.

Não me é possivel traçar a lista
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annunclo dos iornaes é momentâneo, esquece-se depressa: o das revistas perdura
longamente no espirito do leitor.
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VIDA CAPWAC8A

dos diversos jornaes, aue honroucom s«a collaboração. Apenas citoos do Estado: «A Liberdade»; «O
Espirito Santo» ; «Folha da Victo-na»; «A Passagem de Venus»;«Commercio do Espirito Santo»;«Diário da Manha», etc

Quando peia ultima vez, de pas-sagem por estas terras, estava Can-dido Costa na estação, prompto
para partir, eu pude, affectuosa ecommovidamente, apertar a sua

mao cançada e cheia de velhas
rugas, e vêr uma lagrima brotarde seus olhos, tão sentida quetransformou em tristeza sua phy-sionomia abatida!

Por que? Talvez perguntando aoseu coração: até quando?...Publicou: - «Mila» (romance);«A Caridade» (com Aristides Frei-re); «Politica na Roça» (comedia);«Rosa Branca» c «Pedro A. Ca-

O 1 ¦» lllll "J.^____ ________T VJlJ -\ "

23 - 5 _, s>g7
bral» (dramas); «Quem descoh.i,o Brasd», que em 2a edicãn « ,u
beu o titulo de «As du^S'cas»; desse livro disse o mais ™ceituado critico .capichaba ^ponho que e a mais valiosa 1ducçao do autor» ; «O Livro'!'Centenário-; e vários inéditos Pr!jornaes e revistas. ' "

(Continua)
doão Calazans
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ade «te sorteios

A preferida pelos espiriío-saníenses.
CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU RE-GULAMENTO E O REGULAMENTO 

"

FEDERAL
Sorteios rios dias 5, 15 e 25

de cada mez
é sua módica contribuição mensal

TEM O SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS

Inscrevei-vos Habilitei»vo® !
... —.—3* toa

ÍAO LADO DO CABO SUBMARINO)

Belleza perfeita
-Conta-se que, quando o celebrepintor da antigüidade, Apelle. «SPintar a deusa da Belleza rèunh,

nítef ouf el%ãS mo,'as "& ™
Was, que pode encontrar e decada uma, aproveitou o que lhepareceu mais perfeito. e

LNisíe também um código daBelleza, segundo o qual um! mu'ner, para ser perfeitamente beUadeve possuir: ucua,
_ Três cousas brancas: a pelle, os

'-^^3íC3K3í}í30[3í[3£3£3í[3C30E30E.

dentes, as mãos.
Três cousas negras: os olhos,as sobrancelhas, os cilios. -
Frês cousas roseas: os lábios,as laces, as unhas.
Três cousas longas : o corpo, oscabellos, as mãos/

Três cousas curtas : os dentes,as orelhas, os pés,Três cousas largas: o peito, aíronte, o entre-sourcils.
Irês cousas estreitas: a boceaa cintura, o tornozello.
Tres cousas grossas: o braço, acoixa, as ponturrilhas.

tttsmmamMtm * m-TmnwLimumTLtmi™ —"""" '"—.—* * "
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Três cousas finas: os dedos oscabellos, os lábios.
Ires cousas pequenas: a cabe-ça, o queixo, o nariz.
Quanto aos cabellos, está pare-cendo que os modernos não seSUleL 

i mais ao cl1Líe esse dogmaestabelece, pois, as longas cabel-
jeiras, no nosso tempo, já se vãotornando esquisitas raridades.Kesta, agora, saber onde se en-contra essa beldade, a quem aWatura tenha concedido o priviie-gio de reunir todos esses trinta
predicados de formosura.

7V»i-*ra-*T_*"g*w_f|i t !>*¦ ¦.******- imp**"*-*^'1

REI

—E MCO
ífS

£____|JABONETES Ú
SÀSONETE DOS REIS g

rt

v i

WÊÊtmÊtmmsSSSSSSSí



m

1/

VlfâÃ QXPÍQ..&&Â

B
..jffçmiinf t-"«iri'Tiri---""i'*,"-"a"!"1""* ni"—•*—«—w—^«^l»...ri.. . 1 1 mano» ——mw—awmtmwxsk IMKUMUMIMMK*

'. ,"' ..'¦•-¦-¦ A- ¦¦:,;*.; -.-"•¦ A - ¦' ' '"^«^VÍ '¦*"'.'¦ '¦ ¦'¦'"'"¦'• ;'"-,w 
'• 

5íZ:-A- A Si T^>-*V^-"'^'!jt^Xr"A'"',' ".'' AA'"> 'Av A -.AAA Ai_ aA;£j
-A-*"...' ''¦'.*¦ "' " ''j**r'**** V,., '" ' V "4;'' * "¦•'* '.'* **?'' .'"' ¦ *:^íi^ *v-.A-'1 '•'..-.' .v: '•¦ /:'",' ;'^;A

l s ¦ r ^'si . .; .'-"'j/fíi A y
¦í A~**.i )BFj£3&$'rM

iMAim?4* I
AmAf m &

\ U/WA A
M."~s<'; f nííVJN*H»>-***t stC^vy-u.,

m?£5ÍE

Sfe<

•^as

í / r\ V" a; 611

A -
;•< :,
•1C

.' i'-t'\.f0 'í 
. ¦ .?fy.yi::yyy.> A^A. A'¦•..¦•'

í 
'..•. 

•...-... 
| 

¦"» * 
" 

| 
¦ ' <' 

" 
-'. ' 

¦ ' ¦ *..'¦",.

Iy y Ay,Wi-myACy-W:yy: -¦ iV?sfefe£A

ii A' AAív ..:;- .A-.- . ¦¦
?.'¦'•.¦</ i^"0''- ¦'•'•'•5' -*—;-*-a;:' ¦¦¦'¦' '-'¦ ¦ &'« ¦ *¦ ^-.-í ^'•'
w.''\ rt'(7h. í 

"<" 
i •'^-víiv* i'::¦-•';.'•'..;./.¦;/;-' •..{-.-

fcAA X£í. AAA^AaA,:'.,:A>^ .. < ,\ iA-„:'
íí?- •.í>»>«..p I ;A;.,>;..;. .¦ ,..-:,a...i . 1 „.:
l< [.-. ¦¦ í ¦¦'-.'...¦'¦.. "¦¦.¦'¦¦'¦¦ '¦• y.j-t.y

¦; ¦"AwyAAymií \m%
¦ ;¦*¦:¦¦'¦¦, ¦- Aí""' A- . • ••• -:";-;- \ 4'/j l

ia- ; AiAAy.yAA'' m ^aa \\
M'^<^-''-^'h\^t'''-iy A -àaí-

k ; >¦¦:=;.. -if¦'":¦''¦¦'¦'¦,.}¦'¦• '-:A.A:^.- ;^-:?i AA^i -'\§ifiA

i ¦ te A .í.- vA Z . .
¦ ' ' ,A^y\

|/. •¦:'•¦;¦ .'. _••• .'":¦. i,.i. 
'.¦¦:•'¦ 

.;-.¦:'•••':•'. . ã.-;v:.-. '*}'-.•¦;.¦'.¦-: ¦•

1 ^'-''"^ " ^^|É^/ -^ J^i' l''AA-': '
. / rJ^—xmw \ /¦'': a A-\(f 4f Ni ! '

,f ^ fVm \py-y- 'ly.•¦•,.
^ A;.: iA.,':/ yA-w^yA1 \ \Awp-

: írc-^\ \ A-:

X

/

'X'

r
4 v

¦'iv.,
«a

'. I

í ~f~.^

Akii-i-WA
fí'. í -

;'¦ 
'hs 

\.

y %\
' :^ •¦* ':"\ 'Ai^k.

¦ *' '&<*. ¦ -Ai

Jj& I *
-'! ' ¦ li iia Cá ¦ "\

m A&Aim &i&r{A
O mi

\o

Ji'W«f í?;
,JT fv?;*-i.

Íí_

O '-"iH"^-

1
y

II
j

« •
¦í'.a

\
<i

1/
l

í
í A

A"* V

VI

? 0

6

©
/i \\• // ; \NA . > / i :-. i

mw
¦¦¦ m"A%

¦VA

\j,

V: fA¦ An
K***X

V

/

í'.-¦' J
\. m
l ¦ ' 

l
¦f': ,'¦¦' 1

!\ ¦

AS:^

'/í
i

^ A 1í Wlt7>. If J

.-.A^A
Af#tó

¦¦íi'
¦í " '¦

..Aí;
í .
t

1';-'

•i *=„
> *^i, ?<A

%\ \

-i'i':.l

..-¦: ¦**¦•¦fií-X-t'1-. ^y-i , ,f r* ~, 
/ ,..-••" \

¦X/flíJ: X. 
'"'1 

. ¦•£ » i' '.- rf __» \

" A^A-sAmmA'
p'S 1 /yy^-y-v:

:yj . \J 
'" ' 

__^. 
" 

.-Ü-.Í

,A":A.-A
./' ;-aJ -^áA

, 
¦ ,,-;^/ S / / •'. >

/ J/v

'•^A^A

«hi - •' -
•¦Ki-tA4

^y%Aflr,tAA^

,.-/ ,A? / d/ W .Av

--( a a / / iA mm a

7 *p5.

si?1^

V".-.^- - w0y Aífâ\
/^A^':A" '-./-A

•-. ^--^ Av -V?®(\ V" x xr" "' / /hA>A ! /ii M A A y? AA\y A- ^•-^s t o4 \VJ -Al,V A.._

V«. ^^r® ^^^w?*^k «_à m wl 11 WÈ

A.|'' .' . A AA ;. A 
'".¦ v.A. 

';¦:"?','. 
A '¦' 

y* -4 L:''iv.:.-v,:'-Sv--- 
":i 

. \. ¦¦¦
Aí -AA AA', 

'. 
,.-:'i: ¦.. ^¦w".:í''?'í:A..v\i/A ;A -AA''

:''.!"¦ AA- A:,;?'-A';;f-¦. •-.;;AAA:i".;•'(/' ¦'':i-"-'-'¦¦:A' "¦">• 
¦¦ ¦ --¦ ^.v.

•.tíà -:V:'; '14^A>íaaa:--A::a"1-^
,.¦;-•.,;. >f~~%iA: $ -*. '"• " Í ? \ 'HlülA'

1 A.; ; \ ?íí; ¦. 'y.iyr''l :-A."''•" ¦ -^A.A

¦:A;\- i^fiAsS- y^-.u ¦-:.-.?¦?¦¦;¦¦.¦¦¦.•¦. X Í-A^
:,¦ A A ,:,,! -;^ÍA -•-•. AAí;:;:;-A^ A' -A- ¦'-; \ :Ay
A:!'. ..yyyyí/ • l": j-jy-- <;->:.y ¦ f.» ¦ ?A' •;--';- A'--;-;-'

\ m. y i\\ 
'. 

a ¦ I í:' a-" AyA
j .... ;; Vs:^- ¦¦'¦ •-.. iW v: ,--A :

i f:\ -í 1 
v\/ 

//
>XV";' ¦¦¦¦' '-H- ¦-3 •¦-.'¦¦:¦¦¦ -í' í*ma/. \j //""nN «SVX <.-üvs /

\---A ; \ ^^6gJ"^ a- "v^ |/V^f4^
,--/'* * C^é*AmWâ.<árA<:y;:\

.. 
'c?;

¦ ~£í
,. 

':.;•'- 
•¦:•.¦. ' '. 

. 
¦' ' 

"

'V. V _.-

A ///Ai A'7A^ iA

jtesa^^_vw

~íAí\**i:^¦A.-r.
•-Mis. *í«.

'-w.-í«.,.. xs&-

z/&& mmw:'..,. .^fer "Aa, ..-'¦. . ->^>
4 A>yy^'^-AsrtyAA^ji y\AAA-^<^ 

' ¦ ¦
•^A'>?,\'%. 'A/

^ a'í#á *-?•*' ' ¦¦¦¦'*a\1'

:Av|-a:I av^^.,:"^^'%.^- -^A--,.v/

A "-» >- t"j íA «l '-\'¦ yr^ts. í5fe_ *<;•;•• "!\;'^^-- ' 5.V.

r-4
HH

cuja realização orrerece

, F

-i I. ATF PIA Hil F^PIPSTH SâMTO
cie IO '"^.•È '#

r> t>ü

u

nnmcmmimíBimggig^^



V

.•->

VIDA CAPIGHABâ

tnnnn

[[Refinaria Victoria
—2— A MMIi?

____________ w 6 ¦ @»*^

. Refinação, írüuraçao © commsrcio de S?Tem sempre em stoek : Assucar mascavo, m*««- .nho, crystal, triturado e refinado.
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Compõe-se de al-
gumas comédias
infantis e alguns
contos.

Pretendeu o au-
tor, em quasi o li-
vro todo, a pre-
texto de literatura,
ou debaixo de for-
ma literária,discor-
rer theoricamente
sobre espiritismo.

Pensamos que a literatura, no
plano que elie estabeleceu, não se
accommoda com o espiritismo.

Si produzisse os seus enredos,
em torno de sessões mediunicas,
é possível que nos desse uma obra
com feição artística apreciável.

Mas, sol) forma literária, prelec-cionou sobre theorias espiriticas.
Nada tomos a dizer quanto á

parte moral do livro.
O iIlustre escriptor é um mora-

lista em alto grau.
As suas opiniões, em tal terreno,

são as dos mais puros cultores da
moral mais pura, ainda que divir-
jam em religião.

Apenas não o obriga a tanto o
espiritismo, que não possue um co-
digo fixo de moral e que, até, pelasua feição, se presta, neste senti-
do, ás mais variadas theorias.
«LUCROS E PERDAS».-A. â. GARDOSO

DE ALMEIDA

Apresenta-ncs o autor, com ex-
eèpção cie uns versos feitos em 1006
producções dc 1923 em deante.

Não é provável que começasse
a poetar aos sessenta annos. 

'

de Letras

, em apreç0) salvo0 prosaismo doultimo verso.
«FRAUTA AGRESTE»

-MARIA ANTO
NIETA TATAGIBA

E' a autora nos-sa brilhante coi-laboradora.
Excusado exaltal-a e até 0 elogio, que daqui lhe fizermos, poderáter o sabor de um juizo suspeito.Apreciemol-a, todavia, quandonos seus devaneios, no sido cam'pestre da sua phantasia, delicia-secom ^ . c

Dosn^,^ÍTmÍm~eSSCncia a^resíe fl f>™,uos vei de* laranjaes se abrindo em flor
Si

No regaço macio da montanha,
onde

Tudo é verde ao redor, tudo é viçoso
e onde

Riscam serras no fundo os cafesaes,
dá-nos uma paisagem brumosa,suavemente tnstoftha, á LevinoI<anzeres, logo adeante sente umaccorde intimo que define:

A musica do espaço ~~ um duo de.harmonia
Si, durante a sua Genuflexãd

As aves cantam com amor, nos ninhos. 
'

transfigura-se pouco além e, nun)vago gemido que a descrença ihr-arranca, aceusa as flores méntiro-sas:
Mal-me-queres, mentieis - bem eu vejo.

Mais adeante, o florim da saudade crava-se-lhe na alma e, en

«LIVRO D'ALM^»-LUIZ BE OLIVEIRA.-Da Academia Mineira

Os versos, que elie agora nosexhibe, são os últimos rebentos
do seu estro e, de certo, não ex-cedem em inspiração aos que elie
produziu trinta annos atraz, comuma alma moça e um espirito me-nos fatigado.

? Por que não publicou as suasmais antigas producções ?
MARIA CARMEN

A' minha caçula
Ultima conta do meu bom rosa"rio,
vou dedicar-te urn poema em béJlo opúsculobendo a menor, nascida em meu fadáriodev-tas ser cantada em tom minúsculo.

Enches de luz, de amor extraordinário
a minha vida em livido erepúscuJo. .e hei de vibrar por ti, no meu- sudário,fibra por fibra, músculo por músculo!

Feições correclas, delicadas, tinasintelligente, bons costumes, casta,—és a graça c a humildade entre as meninas.

E, quando da ventura te avizinhasvês, numa auréola de meiguice vasta,o olhar de três sympáthicas madrinhas...

5 - 9 - 1924,

E' esta, ao que nos parece, amelhor producção contida no livro
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produetos cio laboratório «Sabão Russo»
SABÃO RUSSO
(solido e liquido)
o mais hygienico,
saudável e per-fumado, contra
assaduras, contu-
soes, queimadu-ras, dores, espi-
nhas,pannos,cas-
pa, comichões esuores fétidos.
Amacia e embel-

leza a cutis.

Ço

m
A,

Nossos annuncios pagfnam-se com bôa coliaboraçTZ^:

EGREDO DA
SÜLTANA

Loção antiephelica

Branqueia,refres-
ca, amacia e em-

belleza a cutis.
Corrige os defei-
tos do rosto, tor-
nando-o como
uma imagem gra-ciosa.

» ;jii\ W /!i£" S »c-5
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torna a sua leitura infallivel.
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Capital: 3.400:000$000

Séde^ COUATINA:E. E. 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, no 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-
josas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores: Dr. Attilio Uivacqua e lldefonso grito
-*»-?- ? *¦»¦ M ¦*>*

Informações: Em Victoria, com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia.
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ao ouvir a voz do bronze num
dia de maio, diz, entre suspiros,
qne
E' o mesmo sino, que risonho agora
Tange na tarde em que te foste embora.

E reproduz, na imaginação dolo-
rida, o seu Ruy zinho com
Um diadema no cabello louro,
..•Are cirios e flores como um santo.

E a sua tristeza ainda se expan-
quando,

Entre as verdes balseiras
Numa canção suave e linda,

Cigarras alviçareiras,
Amiunciam soltando a voz á altura infinda,

onte,ábrisa, á matta: a primavera é vinda,
ois, das cigarras,

Começa a canção
Na agreste romaria
E durante o verão

Esse eanto suave, ungido de poesia,be os campos em flor desde o romoer.do dia;
ias, ainda que a primavera dis-
>ua sorrisos pela natureza, diz,

«ire queixumes, a poetisa:
io vós que cantais ao sol canicular,

Cigarras, num tom brando,
Canto para enganar

ida que assim vae esquecida, passando...
em cujo seio, eu, gota, vou rolando...
•iz-nos ainda que
•'azer, como a dôr, é sem proveito,
oorque no mundo tudo é vão,
toais adeante interroga :

importa o canto da cigarra triste,
Que chora no mangai V

Mas, todavia, não lhe desagrada
foliada Azul, pois, segundo as
rações do seu estro,

Tão doce voz, voz tão maguada,
Faz-me sonhar, faz-me suppôr
Que uma sereia enamorada
Ao longe canta a ária do amor.

Mas afinal, sempre voltada para
as paisagens que se circumscre-
vem na sua imaginação vivaz, não
fecha o livro, sem que lhe suggira
algumas estrophes O Ribeirão, qur

Noite e dia
Canta o mesmo estribilho,

No verdor da paisagem, como um trilho
De prata luzidia,

e que,
Quer nos dias de veranico,
Ou de azul primavera,
Os rebanhos tranquillos abebera

E o vôo do maçarico
Retrata, ou da garça, que, de tarde,
Na ribanceira espia o poente que arde.

Sem embargo do conceito que
fazemos da illustre artista, nota-
mos aue elia é do grupo daquei-
les que aproveitam a primeira in-
spiração, não subordinando á forma
tal como foi, de chofre corponfica-
da, o mínimo retoque.

Não concordamos.
A forma, no verso, é tão pre-

ciosa quanto a idéia e exige maior
zelo que esta.

A forma é a musica do verso ;
é a parte cantante; é o rythmo ;
é a harmonia.

Notamos também que a nobre e
jovem poetisa tem uma sympathia
muito extremada pelos vocábulos
oxytonos.

Exemplos .'' Flor, lavrador•¦ suor, traduz, luz.

cafesaes, vagar, luar, ardor, amor
erguer, morrer, mel, ver gel, jardim
assim* lavrador, labor, perfeição,
vão. além, tem, rosai, ünmortal,
olhar, luminar e vários outros que
se encontram, rimando, num terço
do livro.

Dahi por deante continua a afílu-
encia dos oxytonos, com a mesma
intensidade até o fim.

Fazemos sinceros votos para que
continue a trilhar a mesma senda
e, jovem, como ainda o <\. angu-
ramos-lhe, com justiça, um futuro
bemfazejo.

Aos distinetos autores de que,
hoje, com muita honra para nós,
nos oecupámos, os nossos agrade-
cimentos pelas offertas das suas
°braS: G1VAL
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Cartilha Analytica
¦>ii nr- "¦-j*,-,**j*M*y,aM******MI<'l','*l*^lw**<''*lâ'w"^^^

O sr. professor Raymundo Ca-
millo Bodart júnior, em aviso par-
ticular, participou-nos que, dagora
em deante,serão considerados como
contrafacções os exemplares de sua
Cartilha Analytica, adoptada nas
escolas publicas deste Estado e nas
do Estado do Rio de Janeiro, que,
além da marca de sua casa editora
— Typographid Coelho — não trou-
xerem, no verso da cartilha a sua
rubrica. *wp *
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Em caminho paraVilla Velha, num
daquellesbondecos
«desçolla - tripas»
e mais annexos,
ia o Teixeira Leite
palestrando com o
seu amigo, dr. Os-
waldo Poggi.

Desde eu pe-
queno, dizia o il-
lustre advogado,
manifestei extraor-
dinaria vocação

para as letras. Só
andava pelos can-
tos soletrando, es-
crevendo pelosmuros, emquanto

a meninada brincava o picolé oua cangaburra. O que a gente temde ser mais tarde, logo em crean-
ça manifesta. Não acha?—Perfeitamente, respondeu o Tei-xeira; e, procurando melhor posi-ção para suavizar os trancos dobonde-cabriío, continuou :Eu tenho um filho, com seteannos, o Rubens, quc. é uma deei-dida, assombrosa, monumental vo-cação...

; ~ Para que? indagou, muito eu-ripso, o dr. Poggi.Eu lhe conto. Um domingo elleme perguntou :—• Papae, o que é que as moçasestão pedindo com um pratinho namão ?

V
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filho.E' esmola, meu-~ Para quem?Para... para o santo.Para que santo quer dinheiro,
si não chupa bon-bons. nem vae ámatinée ?

Sei lá 1
O menino sahiu, sorrateiro, lepi-

do, para o interioi da casa. Horas
depois, a mulher andava, como lou-
ca, pelas ruas afora, á procura do
menino. Nada ! A todas as pessoasconhecidas indagávamos pelo Ru-bens, e nenhuma noticia obtinha-
mos. Quando maior era a nossa
afflicção, eis que, muito corado,
a cabecinha loura luzindo ao sol,risonho, contente, feliz, apparece-
nos o Rubens, com uma caixinha

santo,

o santo,

a mão, onde estava um bonequinhn
de celuloideXt0

de flLrUmdad0
me~u°fílSoe?ndaVas*

-Fui tirar esmo-ta para o santo.Que
menino ?Para
prompto I

Momentos apóschegavam á nos-sa casa algumas
pessoas amigas,
relatando a proe-za e achando era-ça no que o menino fizera. Ellepedia esmolas para o santo. De-ram-lhe nicheis, muitos nickeisMeu fíího, isso é cousa que selaça enganando, tão cedo, a Suma-nidade ? Que c do dinheiro que ti-raste para o santo ?Comprei de doces e bombonsRespondeu, lambendo os dedos omeu Rubens. Está ahi umaassom-brosa, uma extraordinária vocação!concluiu o Teixeira; e, batendocom a mao no hombro do dr. Poggi ¦Vou mandal-o estudar... '

f — 1 ara que ? inqueriu, curiosis-simo, o illustre juiz de casamentos.Para padre...O dr. Poggi fugiu do bonde...
TIL
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na chácara da VIUVA CALMON

PRAIA COMPRIDA
- ? .» ,,+ .

Lotes de 400 a 800 metros qua-arados em prestações ou avistadesde 600$ até 2:000$

UC. N? 311, DE 10 -7- 1912

ttr ias i ins s k » is ij m

Peptol digestivo completo,tônico absoluto.

Pepl

COM
<^r wx

í receitado por médicos de nomeada
q K para doenças do estômago, quaes-l quer fraquezas, prisão de ventre.

Pep

Rua Duque de Caxias, 36
VICTORIA

il--ÜI^__52 ESPIRITO SANTO

cü LO

f fórmula e preparação do Pharmaceu-
(üco Pedro Dantas

i especifico contra a anemia, a dys-
(pepsia, a neurasthenia. a inappeten-cia, os esgotamentos, a insomnia.h-* -™ ~ a bulla.

©PIO! — digere, nutre, faz viver.

i 6ptQl -effeito seguro, paladar delicioso.

Vende-se em todas as pinar-
macias.

> Novela apurado 
~'J~m^m^"nmnm^^^~'^^---— ———-—• •Quem annuncia nesta revista senso commercial.
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que em vão têm gasto tempo e dinheiro
panacéas de muito preconicio, mas de ne-

i valor; aquelles mesmos,que já recorreram,
resultado, a todos os tratamentos para a

i do rheumatismo gotoso, syphilitico e defor-
te, causa das terriveis moléstias do coração,
telhamos experimentarem o maravilhoso
}io do eminente scientista dr. J. M. Gomes,
instituto cio Butantan, em São Paulo, quelargos annos de acurados estudos da nossa
flora, descobriu um maravilhoso especifico
tal para a cura completa e garantida do
matisrno de qualquer origem, ao qual foi

q nome de «Rfeetinieiliiia.».
O dr. Everaldo Fairbanks, illustre clinico

stincto jornalista de, Curvello (Minas), diz
«um seu doente que já se tinha submettido

itro tratamento, com resultados pouco lison-
is, e cujo doente vinha soffrendo de um re-
e rheumatismo chronico, com acerbações fre-
tes, melhorou consideravelmente, tendo as
úgias e as myalgias cedido por completo com
o de um único vidro.de <<Rl*etlfii£klí~

ifcô», após o que o doente continuou o trata-
mento com resultados admiráveis».

Não menos lisongeiros são os resultados
colhidos pelo eminente professor dr. Rubião Mei-
ra, illustre lente da Faculdade de Medicina e
Cirurgia de, São Paulo, e pelos illustres clínicos
drs. Ascanio Reis, Vomero, Perez Velasco, Edu-
ardo Britto, Edgard Braga, Abilio Maitins de
Castro, Dalmacio Azevedo, Ernesto Masi, Olavo
de Castilho, Crissiuma de Figuereido, Pompeu
de Sá, Sampaio Corrêa, Benjamim Reis, J. Mon-
tevase, Oliveira Sandoval, Paulo Brasil, Arthur
Pinto, Carlos Ferraro e muitos outros.

Attenda-se rigorosamente ás prescripções
juntas a cada vidro de «Rfteum£tlinai», e,
se ao fkn de 2 ou 3 vidros o doente não se achar
melhor, então abandone o tratamento, porque,POSITIVAMENTE, não se trata de rheumatismo.

Nos casos de rheumatismo, seja qual fôr
a origem da moléstia, a «Rheumalina»
nunca falha. Garante-o o nome respeitável e a
responsabilidade profissional do seu grande des-
cobridor, o illustre dr. J. M. Gomes, do Tnstitu-
to do Butantan.
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A' VENDA NAS BOAS PHARMACIAS E DROGARIAS
Agente: R. NEVES — Rua General Osório, n°. lÔ~sob. - VICTORIA
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Éstamaè; no alto mar.
No leaçpí agitado das águas ma-

rulhosas incrustam-se os salpicos
luminosos das estrellas... e o celico
e o liqu do elementos simulam uma
caverna immensa e silenciosa.

íllumiriada cidade fluctuante, um
grande transatlântico, rompe, aos
solavancofy a esteira dos oceânicos
vagalhões.

A ho lo, a tripulação, mesclada,
níuru >se, em se entregando a
vertirnentoa próprios das longas

lonhas viagens marinhas.
iscellanea de linguas, ho-
bizarros aspectos e sin-

:ataduras ora conversam,
icham, ora lançam brados
vos. E pelo fumoir, pelos

e dansas, pelo tombadilho
i, uma avalanche de touris
:-americanos, inglez.es, bra-

platinos, movimenta-se,

dansa de São Guido bizarra, e vem,
então, a chuva, vêm os santelmos,
os coriscos e as trovoadas...

E' a tremenda borrasca. Raios,
como gladios igneos e ensanguen-
tados; vagalhões com espumas, sa-

e
Numa n

;;.mens d
gulares
ora coc
interjec
salões \
do Mví
tes üoi i
sileiros,
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nantemente, na bohemia daiansa, cid pingfiong, dos bilhares.Mon
Vi'

o

as depois do o scenario, po-n» se transforma. Ao principio, a
}m, como um dilúvio de cin-

faz/a, it os passageiros procurarem,]go ao interior da gigantescaComo cansado de soffrer as
^aT\s bruscas do navio no seu?orso iromensurado, o oceano, ex-*ado 

já, brame, concentra for-agita-se, sacode o jugo. E non§o mais luzem estrellas, que,¦_ espavoridas, se escondem na
há fúnebre do escuro firma-

- vem, então, o vento, numa

7\o cir. Sylvio Ávidos

Uvas efferv s cen tes ; o rem oi nho
das águas, medonho e traiçoeiro,
são as potências que animam a fes-
ta de Apocalypse da destruição.

Só um homem impávido, heróico,
atrevido, verdadeiro lobo marinho,
affronta a cólera da tormenta des-
enfreada: — este homem é o piloto
do navio.

Tudo o mais que tem como sub-
stancia a fragilima essência huma-
na se submette, se rende, se cur-
va, se abate e se acovarda.

E numa confusão horrível, antes
mesmo do «salve-se quem puder!»
corpos se chocam, corpos baqueiam,
corpos se atiram no seio satânico
da voragem. E sem mais a fé chris-
tã, que abala montanhas, esqueci-

dos do Christo divino e prodigioso,
que aplaca tempestades> predomi-
na em todos a renuncia de viver,
a volição douda do não ser.

E crêm no segredo budhico do
Nirvana.

E têm medo de viver.
E o enorme transatlântico sug-

gere a phantasmagoria dum navio
negreiro em que tudo se contorce,
estertora, bufa e blasphema.

Único entre todos, um velho, es--
toico, fita. zombeteiramente, a fu-
ria insaciável daquella anniquila-
ção. E' que lhe pesa muito sobre os
hombros encarquilhados o fardo
insupportavel de seus longos de-
zembros... %
*• « | *.••#• »-t * * t • • • * • •*•"¦»• » «
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A's primeiras horas do alvorecer
como exhausta de tanto esforço
desprendido, a borrasca abranda o
rompante de sua cólera.

Cessam os raios, emmudecem
os trovões, enfraquece a ventania.

Os elementos destruidores vol-
tam novamente á sua jaula... e, pou-
co a pouco, na-cidade fluctuante se-
res e cousas tornam a seu normal
aspecto. Sobre as águas e sob os
céus já não ha mais um leve sym-
ptoma de oífensa ou de revolta.

No convés do transatlântico, to-
davia, alguém ainda se benze.

Alguém ainda treme.
(Do «Pingo d'agua», inédito.)

Coriumbo Parreira.
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VIDA CAPICHABA

V. S. Já Sabe escrever
a machina ?

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

GRAPHO. -
**+*«.

¦¦

Náo se pôde trabalhar no commercio,
sem se saber manejar uma REMINGTON.

n^r,^'Hii!í5ll5J
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CASA LIBANRZA
— DE —Bichara & Saade

Completo sortimento de feizendas, modas, perfumarias, chapéos, calçados, etc.
Especialidades em artigos finos e fantasias

Preços razoáveis
R. DERONyMO (MONTEIRO, 9-VICTORIA

tetras espirlto-santenses
A propósito do trabalho do jo-vem estudioso, sr. João Calazans,

a que abrimos espaço em nossas
paginas, recebemos a seguinte car-
ta:

«Sr. redactor:
Saudações.

Nada doe mais que uma injusti-
ça e quem faz literatura não deve
ter partipris.

O sr. João Calazans (nome ou
pseudonymo? não temos a honra
de o comhecer), na sua lista de no-
mes de pessoas, que curam das
letras no E. Santo, limitou se a pôros que nasceram no Estado, mas
ainda assim, esqueceu Graciano
Neves, Moniz Freire (que a bri
lhante De quinzena em quinzenatão criteriosamente julgou), Augusto
Calmon e outros, entre os mortos
nascidos no Estado e, embora fi-
lhos de outras partes, mas inte-
gralizados na vida espirito-santen-
se, José Horácio. Galdino Loreto emuitos outros. Entre os vivos nas-
cidos no Estado, esqueceu, entreoutros, Jair Dessaune, Kosciuszko
e Anstobulo Leão, Mirabeau Pi-m catei, Cassiano Castello, dezem-bargador Santos Neves, Oscar Fa-ria Santos. Não nasceram no Es-tado, mas não deviam ser csque-cidos, pois são literatos eapicha-bas: leixeira Leite, Garcia de Re-

zende,Hermano Brunner.Nilo Bruz-
zi, Luiz Moreira, etc. Não sabemos
si a sra. Carolina Pickler c ou não
espirito-santense nata.

Até aqui estamos citando apenas

D. Evelina Nicod
Attesto com grande prazer, osoptimos resultados que tenho obtidoem minha clinica receitando o nre-

parado EUGYNOL formula de pro-priedade e fabricação dos Snrs.umbelino Pacheco & C.
Pelos excellentes effeitos dassubstancias que entram na confecçãode sua formula, é elle um poderosomedicamento para os encommodosdas Senhoras.

Campos, 18 de Dezembro de 1923.
Evelina NicoD-Parteira Diplomada

Firma reconhecida pelo tabelliao Chiysuntlic dc Miranda SáSoprai. Registro n. 195

os nomes, que em paginas outrasdo n? da Vida Capiehaba, ondecollaborou o critico, vêm contem-
piados. Mas falando da vida jor.nahstica no Estado, não se podeesquecer Rozendo Serapião, Car-los Xavier, Carvalho Lima Júnioros irmãos Sette (José e Orlando-
até Manuel fez jornal em Affonso
Cláudio), Elpidio Oliveira, CyroVieira da Cunha e tantos outros,
que, se aqui não nasceram, aquivivem e constituíram ou estão
a constituir familia.

E dos natos foram ainda esque-
cidos: Américo Coelho, Xenocrã-
tes Calmon, Climerio B. da Fon-
seca, Antônio Athayde e os quenão conhecemos.

E' um nunca acabar... e adiou
que era «o mais completo estudo»!

Literatura não é, somente, fazer
versos. E entre os citados peio sr.
Calazans muitos jamais os fizeram.
Letras jurídicas, scientificas, tudo
abrange literatura—cultura do es-
pirito.

Valerá rec ti ficar ?
Que não nos queira mai o cri ti-

co, que mostra, aliás, intelligencia
e esforço.

Felicitando a Viaa por mais um
anno de vida, fecunda e promisso-ra, subscrevo-me

admirador e leitor assíduo

IpSplUlHIIWIII 'Illlllllill 111111111111=1111 liliiiui || iiiiiiiiiiiiiiii,^Caixa postal, 3925 %
liud. Telg. VEREDINO §

J Veredino de Aguiar & Cia. I

| CUTELARIAS, 1
I. FERRAMENTAS 1

FERRAGENS 1
Avenida (Ja líepublicd, 10

|. VICTORIA E.E. SANTO|"^lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllJIIHIIIIIIIIIIIHIIHI HIIIHIIIIimillimiliiiiHll IftW^

«¦———miMii ,,,„ i—iiiuMMiiut, «nmmWmmm^m^^Ê^mmJ 1-maio-927.
Cunha Júnior.
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«Pilsener
>;

hn Cerveja ideal, genuinamente pura, |
E. a nova marca da cerveja, que a Com
panhia Antaretica Paulista acaba de lan
çàr no mercado com verdadeiro suecesso

Ü

s ü

Representantes geraes no Estado
do Espirito Santo:

| Antônio Braconi & Ciei
VictoriaiL ==========
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A ..Vida Capichaba» é llma vendedo
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ra activa, convincente e segura.
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AINDA e sempre

O MELHOR AZEITE

0 preferido pelas pessoas
de fino paladar.

A' venda em todas a casas
de primeira ordem.

portadores: PRISTA& Cia.
Rio de Janeiro

Jnicos distribuidores neste Estado:
, *" 
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<3. cSasics $By
Rua do Commercio, 4ô

— VICTORIA
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DE MADEIRAS ICOMMERCIO
(Especial para a «Vida Capichaba»).

A exportação de madeiras brasileiras para oexterior, antes da guerra européa, era relativa-mente diminuta e constituída, em sua maior par-te,pelo pinho, commercialmente denominado «doI araná», de que faziam e ainda fazem em maiorescala objecto de commercio com os nossos vi-zinhos do Prata os Estados do Paraná, Santatatharina e Rio Grande do Sul. De então paraca a industria extracliva da madeira, apesar deembaraços de toda ordem e, sobretudo, das dif-ficuldádes de transporte e credito para a suaracional exploração, tem se desenvolvido consi-deravelmente, dando logar a um enorme au-
gmento de exportação de rhadeiras varias, nâoso em tonelagem como, sobretudo, em valor.1 assando em revista a exportação global demadeiras, volume e valor, a partir de 1913, no-ta-se que, em ascenção gradativa, guardadaspequenas e naturaes oscillações, elevámos orespectivo volume de 20.310 toneladas a 185029em 1923 e o valor de 2.020:000$ a 32.079:013$CXX),no mesmo período. Nos annos de 1924 e 1925registou-se certa diminuição no volume expor-tado e, náo obstante, os maiores preços alcança-aos por unidade foram menores que em 1923os valores globaes apurados.

DeVe-se, porém, notar que só em 1924 passama hgurar na pauta da Estatística Commercial

especificamente, a andiroba, o baguassú, o fr-,
jo, a guajuvira. a imbuia, a itaúba, o lâpacho «louro-yermelho, a macacahuba, o marupá, 0A,!amarello, o pau roxo, a peroba e a sucupira éem l92o o pau rosa, emquanto até¦ 1903 a
guravam, apenas, o acapú, o cedro, o GoncalnA ves, o jacaranda, a massaranduba, o nau Brnsd e ò pinho. p rd*

Os números seguintes elucidam melhor, mos-tm o, num quinquennio, o volume e o vXrdas nossas exportações:

88

ANNOS

1921
1922
1923
1924
1925

KILOS

100.498.775
130.956.083
185.028.759
150.072.311
133.293.213

VALOR A BORDO
(papel)

17.977:173$000
22.117:291 $000
32.079:013$000
29.827:693$000
27.756:039$000

O pinho que, em 1921, foi exportado com o
nrr?lrnr,ed,0*de-$14? Por kil° e,em 1925,a$185,occupa o primeiro logar em nosso commerciòde madeiras, seguindo-se-lhe o cedro SojSranda, a andiroba, o freijó, a macacahubao
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Ji'rfPZTS3i iP^^acéutipo, efusivamente vc-fcudi e ha longo tempo empregado com onti-
obSS,aÍ°A"° lrf^entoPdS im.XliS.soo todas as suas formas, geralmente cohhc-cidas por:

Sezões,
Maleitas,

Febres intermitentes,
Febres de tremedeira,

Cachexias palustres,febris, etc.
Os doentes tratados com o emprego do «LA-VUÍÜLv llcara* desde a cura, immünizados para?empre contra o, IMPALUDISMO, ainda mesmoque permaneçam nos logares infestados ou pi-cados pelos mosquitos transmissores dessa mo-icstia-0 ANOPHELE.

PROPRIEDADE DE
Kiiiiliaua Emei)

a CARLOS LMERY-Rua da Alfândega, 189-I elephone Norte, 220--Rio de JaneiroKrà Victoria (E. E. Santo): - PHARMACIA
CENTRAL

#lllllllll!llllllINIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliNHiiiiiiiiiiii

I Telegs.: «PRADINHO»»

Caixa postal, 3867

Afvyi

yy¦máZEXPORTADORES §
DE |

CAFÉ' I

*"—»—«-B—W—^^—__^^^.- ________
^ ^^^^^^"""""¦™•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

........,... x x:«-,x: x swanati ^Ms^sm*,^^:^™^^ %
•*':¦*.•*• ¦.?.. ¦:>:¥:«:: ^X-fXVX-ímk

Escriptorio: |
Rua do Commercio, 44 §

| 
Vicíoria -*__ Estado do E. Sanio |

».: >>':*»y:.:.:i.y::íV5;w-. tów»»™, _.A «Vida Capichaba» assôonr^Tl!!^^assegura a boa mandada dos produetos, que annuncia.
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serve ern qualquer caso
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já quasi não tem. serve-lhe o PILOGENIO,
arque lhe fará vir cabello novo < abundan-

. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO--ENIO. porque impede que o cabello continue
cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PJ-
3GENIO, porque lhe garante a hygiene do

cabello.
Ainda para a extlneção áa caspa

Ainda para o tratamento da barba
e loção de toilette

PILOGENIO, sempre PILOGENIO
A; venda em todas as pharmacias, drogarias

e perfumar!as.

VIO A &APtftHA£A
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Doenças bronco-pulmonares
¦ II ll i» ¦¦

Um medicamento verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas è convalescentes éo Pho$pho«Thiocol GramilaL~
do de Giffoni. 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 «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é memorada e o
peso do corpo augmenta. E' o fortificant* in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche e do
— — — sarampo — — -

Receitado diariamente pelas sumi»Ida.
des médicas desta cidade e dos Estudos

Em todas as pharmacias e drogaria».
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Deposito : Drogaria Giffoni
Rua I' de Março 17 — Rio de Janeiro

W
m
I
m
(5i

M /PUO UREMTA, INFECÇOES intes.ti.naes e <k> apparelho urinario, evitam-s«, usando
H Ml I IV FORM1NÂ, precioso antiseptico, desinfectants e diuretico, muito agradável ao paladar,

Em todas as pharmacias e drogarias - Deposito DROGARIA GIFFONI
| lua 1. de Março, 17 Rio de ~
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baguassú e a massaranduba. O maior valor de
unidade foi alcançado pelo pau rosa, $873 por
kiio, vindo, em seguida, o ja carandá a $420 em

XX X.XXX OCQC

Os portos do Estado do Paraná são os maio-
res exportadores, vindo, em segundo Iogar, o de

Francisco, no Estado de Santa Catharina, e,a
eguir, os do Pará è Rio Grande do Sul, Ma-

s, Bahia, Vietoria, Kio de Janeiro e Santos,
levando notar, entretanto, que, para a expor-
cão feita pelo Rio de Janeiro, contribue o Es-

pinto Santo, insophismavelmente, com a maior

porcentagem.
Os principaes mercados para a madeira bra-

sileira foram, em 1926, os seguintes: Argentina
92.893.498 kilos, Uruguay 19.843.292 kilos, Por-
tugal 7.613,668, Estados Unidos 5.834.272 kilos,
Hespanha 1.601.610 kilos. Allemanha 1.517.424
kilos, Bélgica 184.110 kilos e diversos 3.805.339
kilos.

0 volume e o valor das nossas importações
de madeiras—como matérias primas e em ma-
nufacturas, não têm, entretanto, diminuído, como
se vê dos números abaixo :

&

ANNOS

1921

1922

1923

1924

1925

MATÉRIAS PRIMAS

Kilos Valor

14.817.385

16.821.380

23.175.634

21.306.614

27.865.215

5.003:512$000
5.654:340$000

12.805:492$000
10.385:060$000
13.385:817$000

MANUFACTURAS DE MADEIRAS

Kilos | Valor

932.746 5.458:825$000
1.714.554 6.073:058$000
2.003.849 7.359:182$0Ó0
2.017.296 6.830:117$000
1.185.534 5.901:785$000

is manufacturas importámos, além das não
icificadas, caixas, moveis e mobílias, palitos,as de cortiça, toneis e barris vazios; as ma-
is primas sáo assim especificadas: — adue-
e arcos, cortiça ou casca de sobreira, pasta

para fabricação de papel, pinho e madeiras em
bruto, serradas, lavradas e folheadas. Em 1924
importámos dormentes e em 1925 madeira cm
bruto para a fabricação de phosphoro.

A importação de pasta de madeira para a fa-
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Quer V» Ex, vestir-se bem e com

pouco dinheiro ?

PROCURE SEMPRE
a filial da

alfaiataria Guanabara
Rua 1" de Março,34—-Victoria-F.. Sanio

¦a

IgCIC^S^^ „„ , u
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brica ;ão de papel subiu em 1925 a 11.603:71 C$000
emquanto que a de pinho baixou 958:264$000.

O quadro abaixo mostra a differença entre o

'^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^M
Í83838B838E88

ANNOS Exportação Importação da 
"iportão

1921 17.977:173$ 10.462:337$ 7.514:836$
1922 22.117:291 II .727:398$ 10.389:893$ I
1923 32.079:013$ 20.164:674$ 11.914:339$
1924 29.827:693$ 17.215:177$ 12.612:516$
1925 27.756:039$ 19.287:602$ 8.468:437$

valor da exportação e da importação, não sedispondo, infelizmente, de elementos para umaapreciação do nosso consumo.

A reducção assignalada nas exportações, nosdois últimos annos de quinquennio é, sem duvi-
da, uma conseqüência da animação dos nego-
cios da borracha nos Estados do Pará e Ama-zonas e dos embaraços criados á exploração noRio Grande do Sul, Paraná e Santa Catharina
pelas luctas de que vêm sendo trabalhados nes-tes últimos ánnos, sobretudo no Rio Grande doSul, em detrimento da actividade de suas po-pulações ruraes.

O pinho brasileiro, que em muitos casos, nâo
pôde competir, no estrangeiro com o pinho de,outras procedências, principalmente pelas difíiculdades oppostas á sua exploração e commercio. credito e transportes, etc, tem o consumomuito augmentado no paiz, podendo-se affirmar
que pouco a pouco vae vencendo o de proee-dência estrangeira, que, antes da guerra, era im-
portado ém grande escala.

A. de Arruda Câmara
(Do Serviço de Inspecção e Fomento Agrícola)
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O DINHRTRO
não se perde, guardado nos cofres

5ÜL AMERICANOS
- DE - ••

Figueiredo Basios
Rua Camerino, 12Õ—R[Q

m\iidepositam): João de Padua Martins
Teleph. 303-Caixa 3884-End. tel. «Padua»— Estado do Espirito Santo- Vícíoría -

I

FAZENDAS E ARMARINHOS

flbVÉÍS, FONSECA & Cia.ti

JJ End. telegrah.-VESAb

Caixa Postal, 3796

fc Rua T de Março, 4b

VICTORIA E E. SANTO
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Nossas publicações são gratuitas,"e nr vista dos exeeilentes negócios, qua proporcionamsos senhor-- comrnerciáníes.
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Laura
Ao passarcs assim, diva formosa,

Prenda sem par, de fôrmas attractivas,
Tens na graça infantil a silenciosa
Expressão das estrellas emotivas.

Ah! Causarás inveja ao lírio, á rosa,

Quando o Sol das manhãs, sob as ogivas
De um céo azul, te beija, assim graciosa,
Si não lhe foges qual de mim te esquivas,

E' bello ver-te os olhos scismadores>
0 porte todo de gentil prjnceza,
Sorrindo á graça vjrginal das flores :

Mas é feio soffrer tão duro tédio
Por tua causa, ó dona da belleza,
E négarés o amor, como remédio I

De Apollo arrebatando o fogo á Vesta,
Qual novo Prometheu, de ignota essência,
Concentro a chamma que do amor me resta,
Para em versos dizer:—Vossa Exeellencia.

Traz á minh'alma um palpitar de festa,
De um canto ameno, a dulcida cadência.
E' o bem-estar, que a minha vida infesta,
Quando os meus olhos vem V. Exceltêhcia..-

No entanto vive, sem saber ao menos
Que dentro em mim um coração palpita,
De amor filtrando os horridos venenos...

E vive ainda a me infligir tortura í
— O olhar negando, de mulher bonita,
Que aneiosamente meu olhar procura !,,.
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(Mimoso)
Ruy Cortes

Rio, 14-2^27
Da Rocha Lourenço
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REFINAÇA O IDEAL
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O melhor assucar I^3™~~ O melhor preço
-FARINHA DE TRIGO-

marcas «Castilla» e «Crystal,» as melhores, as mais rendosas.

AGUARDENTE CAMPISTA — especialidade da casa
i

\/r À a r nmn \ q r>rMvoTio> •'- —Avenida Cleto Nunes, n. 55
t M- ^ALDEIKA & CO.N-IO. VICTORIA - E. E. SANTO
i
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en^ma revista publica annuncios tão baratos e úteis quanto «Vida Capichaba».
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rion é o melhor dos tônicos
mais poderoso dos fortificantes.

"Nutrion" Combate a Fraqueza,
astio e a Magreza; abre o appe-
tite e faz augmentar o peso,

\J nutnon --. contendo em sua for-mula o arsênico, o ferro e o phos-phoro -- é um poderoro tônico dosmúsculos, do sangue e do cérebro:o arsênico revigora os músculos, oferro enriquece o sangue e o phos-phoro tonifica o cérebro e o
systema nervoso.
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««os este pa*/**. tfe /»o»ra co/n i/ma saa^ão autographica, especialmente ••*f*J^W 
g|

feu Pe/o exmo. sr. tfr. F/orenf/no >W«/os, Pres/Y/enfe rfo fs.atfo, e tf.riflr.tfa ao *>„o 
^*£***&Vi/os si/Afra^/os «nan/mes rfe^o s. exa. o posto em/nenfe, eni gue se enconíra e tanto tem d,gn,f,

cado pelo seu trabalho, honestidade e civismo.
•«. dê, assim, um brilhante atiestade de sua lealdade e reconhecimento, não ••"««"•£•'"
--Plefar o terceiro anno de seu profícuo governo, de render, democraUcamente, suas homenagens

á soberania popular.
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INSTRUCÇÃO PRIMARIA
——r-

OMBATER a igno-
rancia crassa do
povo, vencer o
a nal pha betis mo,
foi e será, em to-

,. . dos os tempos, o
mais palpitante problema de
governo.

As inestimáveis vantagens
decorrentes da instrucção do
povo, os profundos resultados
advindos do cultivo intellectual
das massas, reflectem-se ne-
cessariamente na situação doEstado, offerecendo-lhe a base
impreterivel de que depende
a sua prosperidade.«O meio de ter dinheiro —
dizia Ruy Barbosa em 1882 —
é habilitar o povo a produzil-o, educando-o; e povo educa-do, não o tereis nunca, se nãocomeçardes despendendo libe-ralmente com as reformas doeiasino».

Claro é que não se pôde at-tnbuir á instrucção elementar
a mirifica propriedade de eli-minar todos os males, a queestão sujeitas as sociedades.
Mas, se deíla não resulta umacompleta possibilidade de afãs-tar as amargas necessidades
da vida, quando menos des-envolve as intelligencias, ades-tra as aptidões, fortalece osespíritos contra as difficulda-des, preparando-os para a vi-ctoria entre as provações decada dia.

A arrojada hryperbole de quea escola é o meio infallivel desuppnmir prisões foi, nosecu-lo passado, o toque de clarim
que reuniu uma pleiade de il-lustre escnptores, que, em pa-gmas brilhantes, resaltaram anecessidade soberana de seestender a benção da instruc-
ção a toda a juventude.O exaggero de tamanha aí- .íirmativa justificava-se pelasesperanças de quantos viamna multiplicação das escolas atonte de inesgotáveis benefi-cios, e combatiam o analpha-betismo «como o ventre mal-dito das maiores calamidades

publ.cas».
O Brasil, por muitos annos,a.Í£ve'se a "ma politica de in-ditterença por assumpto de tan-

T

ta magnitude. São do immor-
tal Ruy Barbosa estas pala-vras causticantes: «Não é liei-
to ao Governo cruzar os bra-
ços ante o retardamento e a
distribuição defeituosa da ins-
trucção nas Provincias». Enão
foi só a Águia de Haya quemverberou o atrazo intellectual
de nossa gente. Antes delie,
e depois delle, escriptores il-
lustres, figuras empolgantes da
intellectualidade nacional, hão
levantado o manto que cobre
as nossas necessidades inadia-
veis, demonstrando que a so-
lução do problema referente á
instrucção primaria é funda-
mental para o regimen, senão
para o próprio nome e a civi-
hzação de nossa Pátria.

Em 1912, assim se manifes-
tava o illuscrado parlamentar,sr. Octávio Mangabeira : «Fa-
zer um parallelo entre a nossa
e outras nações do mundo ci-vilizado, no que toca á ins-
trucção popular, seria trans-
portar para essas laudas as
cores de um quadro antigo,
que, á medida que o tempo
decorre, se vae tornando, paraa nossa Pátria, mais negro emais deprimente... E' necessa-
rio reagir, com o mais vivodas nossas energias, contra o
proseguimento do flagello, quenos evoca o phenomeno damarcha das avalanches...»

Não houve, nem ha, quemnão reconheça a verdade irre-fragavel do luminoso conceitode Leibnitz : — «será dono domundo quem fôr o dono daeducação».
Quando mais intensa ia acrise financeira no Brasil, em1914, como conseqüência docataclysmo europeu, que arre-banhou na sua voragem omundo inteiro; proclamou osr. Monteiro de Souza, no Par-lamento Nacional, as seguintes

palavras: «Por acaso não ve-mos a inefficacia dos podêrespúblicos, diante da rotina eda indolência com que se vaearrastando a nossa industria
pastoril e agrícola, servida porbraços frouxos e dirigida porvontades atrazadas ? De ondese gera a pobreza do paiz, dia

¦BBMan
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a dia açambarcado por crisescada vez mais profundas e esgotadoras da riqueza nacioraV
Que e tudo isso, que são tan osoutros máos phenomenos, ouedepauperam a nossa Pátria >»
E acerescentava, apontado afonte de todos os males, a ori-
gem de todas as desgraças :«Não são mais que expressões
estygmas ou symptomas de'um só mal, de uma causa bem
palpável: a ignorância, o anal
phabetismo»...

Não é uma elite de sábios
que faz a fortuna das nações.
Elias viverão vida mesquinha,
rachitica, enfezada se a mas-
sa que lavra nos campos, quetrabalha nas officinas, que lhes
movimenta todas as forças pro-duetivas não estiver emam:
pada, pela instrucção e polaeducação, do indifferentismo,
da rotina e da pobreza, aoa-nagios do obscurantismo.

Em o nosso Estado, felizmen-te, comprehenderam cedo osGovernos a necessidade deenfrentar decididamente a so-lução do magno problema doensino primário. Os cuidados
officiaes pela cultura da mas-sa geral do povo não dei? »mduvidas quanto ao emperiio
de nossos dirigentes por cie-var o nivel de nossa intelle-
ctualidade, derramando o,.
neficio das luzes por todos
recantos da terra capichíd);
tarefa sobremodo gloriosa de
que hão de resultar prove ho
inestimáveis.

Destacam-se as ultimas a >
nistrações espirito-santen
por esse desejo firme de be
neficiar a massa popular, fa-
cilitando-lhe o ensino primário
que é o começo de todo
saber.

No Governo aetual, ao qtricabe a gloria de estar rea!
zando um programma de mt.
lhoramentos, que marcarão
delevelmente a passagem des-
te quatriennio, a instnicçàc:
primaria tem sido object d
especiaes carinhos, que d
monstram eloquentemen e
nitida comprehensão do Yigr-
gestor dos destinos espirite
santenses, por generalizar, sem

n
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ma perspectiva de bello futuro.
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VICTORIA MODERNA
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Rua Pedro Palácios.

medir sacrifícios, o ensino
eommum.

Um simples relancear de
olhos por sobre a estatistica
escolar do Estado assegura-
nos a convicção de quanto se
ha feito em prol de seu en-
grandecimento e dá-nos absolu-
ta certeza de que se cura ei-
ficientemente da educação po-
pular «a mais creadora de to-
das as forças econômicas, a
mais fecunda de todas as me-
d idas financeiras».

Em 1908 — tempo em que se
reformou o ensino publico no
Estado — havia 124 escolas,
com uma matricula de 3.672
alumnos e uma freqüência de
2.967. Em 1909 existiam 135
estabelecimentos de ensino pri-
mario, aceusando uma matri-
cuia de 4.621 alumnos e 3.501
freqüentes. Em 1910, elevou-
se o numero de escolas a 219,
sendo a matricula de 5.418 e
a freqüência de 4.213. Em 1911,
havia 190 escolas, com 6.204 e
4.286 alumnos, respectivamente
matriculados e freqüentes. Em
1912, era de 182 o numero de
escolas, sendo a matricula de
6.780 e a freqüência de 5030
alumnos. Em 1913, Unhamos
'81 estabelecimentos de ensi-
no primário, aceusando a ma-
tricula o numero de 7.362 alum-
nos e a freqüência de 5.338-
Em 19H contavam-se 225 es-
colas, com uma matricula de
7*296 e uma freqüência de
5-464. Em 1915, havia 217 es-

¦>: v.*v-\*. y. ¦¦>* '•'.*'*

colas. A matricula era de 7.129
e a freqüência de 5.603. Em
1916 tivemos 235 escolas com
8.375 alumnos matriculados e
6.125 freqüentes. Em 1917, ha-
via 216 escolas, com 10.490 ma-
triculados e 7.804 freqüentes.
Em 1918 possuiamos 229- es-
colas, com matricula de 11.978
e freqüência de 8.593. Em 1919
tinhamos 242 escolas com 11.925
matriculados e 8.225 frequen-
tes. Em 1920 o numero de es-
colas ascendeu a 381 (incluin-
do particulares e municipaes),
sendo a matricula de 15.376 e
a freqüência de 12.095. Em
1921 havia 368 escolas (inclu-
indo municipaes a partícula-
res), sendo a matricula de
18 384 e a freqüência de 13.202.
Em 1922 o numero de escolas
era de 430 (reunidas também
as municipaes e particulares),
sendo a matricula de 20919
e a freqüência de 14.689. Em
1923 o numero de escolas era
de 484, sendo a matricula de
22.019 e a freqüência de 15.316.
Em 1924 o numero de escolas
era de 523 (reunidas munici-
pães e particulares), aceusan-
do uma matricula de 25-203 e
uma freqüência de 17.771. Em
1925 funecionaram no Estado
561 unidades escolares (com
as municipaes e particulares),
sendo a matricula.de 26.911
alumnos e a freqüência de
19-141.

Os dados acima demonstram
exuberantemente a acção de-

cisiva dos governos últimos
por dar o golpe de morle na
percentagem, ainda elevada de
analphabetos, integrando os
que permanecem no reino das
trevas no seio da civilização.

Outros emprehendimentos
também se podem apontar co-
mo Índices irretorquiveis do
empenho de nossas ultimas ad- '
ministrações publicas pela ma-
gna questão do ensino prima-
rio. Constroem-se, dia a dia,
casas para escolas; appare-
lham-se essas do material in-
dispensável ao seu perfeito
funecionamento, e, ainda não
ha muito, o Governo acabou
de realizar o censo escolar do
Estado, providencia absoluta-
mente necessária para que elle
possa levar a effeito, com ef-
ficiencia. o trabalho de anni-
quilamento da ignorância.

Eis em ligeira synthese, o
que se pode dizer da instruo-
ção primaria entre nós. O que
fica escripto é uma aífirmação
irrespondível de que os ho-
mens públicos, nossos dirigem
tes, estão verdadeiramente
compenetrados dos seus sagra-
dos misteres e não poupam es-
forços para corresponder di-
gnamente ás legitimas espe-
ranças, que nelles deposita a
i ossa gente.

Mirabeau Pimentel
(Ex-Secretario da Instrueção

Publica do Estado).

1
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/^kS primeiros sopros do nos-^^ so incommodo e irritante
vento sul, prenuncio do humi-
do inverno que nos aguarda,
mau grado a temperatura cá-
lida, que, durante o dia, ainda
supportamos, obrigam-nos a
pensar nos agasalhos confor-
táveis e elegantes.

As noites comeram a refres-
car, e são algumas dezenas
as friorentas que procuram oabrigo dos manteaux e as
amigas da luxuosa elegância
das pellissas, as quaes, á pri-meira suspeita de um inverno
muito suave, de um frio muito
problemático, acham pretexto
para exhibir os seus custosos
abrigos. Restam as outras, ascalorentas, que, por seu dese-
jo, só muito mais tarde se aga-salhariam. Como, porém, re-sistir á tentação da elegância
alheia, e,o que é peior, deixarsuppôr que não podem usarricos abafos ?

O embaraço da escolha é amaior difíicuidade que se nosdepara, dada a immensa vari-edade de tecidos e modelosof-
rerecidos ao capricho de Eva.Para viagens, para o sport e
para as senhoras, cuja profis-sao as obriga a sahidas fre-
quentes, sem embargo do máutempo, são indispensáveis osamplos casacos de kasha delã, duvetine ou velludo de lãde feitios simples e práticos'apenas guarnecidos por gran-des bolões e pospontos. Mode-os mais elegantes, para assa-hidas a tarde, as visitas e asreuniões mundanas são execu-tados nas mais diversas espe-cies de sedas: kasha, ottomancrepe-setim, velludo, taffetá'marrocain.

O velludo flexível e macio,muito diverso do que até hojeconhecíamos, é o tecido favo-

rito da estação. Com elle se
fazem manteaux e costumes
para a rua, vestidospara chás
e visitas, sumptuosas toilettes
e sahidas para baile e theatro
e confortáveis roupões de in-
terior, pois a sua flexuosa ma-
ciez e a riqueza do seu aspe-
eto se prestam ás mais varia-
das combinações. O taffetá é
também muito empregado paraagasalhos de aspecto leve e
juvenil. Transformado em ca-
pas guarnecidas com delica-
dos recortes, geralmente a-companhando um vestido con-
dizente, ou empregado em man-
teaux inteiramente posponta-dos, formando desenhos gene-ro acolchoado, é áe um cachetverdadeiramente original. Alinha dos manteaux continua
apparentemente estreita e re-eta; a amplidão é obtida porpregas. Quasi todos apresen-
tam, entretanto, um leve erfei-to de cintura, obtido seja porpmces pospontadas, seja porum cinto collocado somenteatraz. Os mais recentes mode-los são amplamente blusados.
com largas cavas descendo
quasi á cintura, e muitos dei-les são acerescidos de uma
curta capa ou de amplas man-
gas-capa. O preto parece sera côr preferida neste inverno,
o que não impede o uso detodas as demais cores, prefe-nndo-se, naturalmente, as som-bnas e as neutras. Para a noi-te, naturalmente, as cores vi-vas readquirem seu prestigio,e, sob os fortes jorros de luzdos salões elegantes, ha um

pomposo desfile de lamés ebroches, cujas fulguracões secasam á po pa das sedas edas pelles, semelhando um cor-tejo fugido ás paginas das Mile uma noites.
Os costumes, gozam, mais do

que nunca, o favor das parisi-enses. O simples tailleur pre-

to ou marinho, alegrado pelafrescura do jabot de organdí
branco, de guipure creme ou
de crêpe rosa-pallido, o fanta-
sista costume de sport, em ila-
nella creme com blusa multi-
côr. em tecido bayadera de
vistosas listas, os costumes dt-
tos habillés, próprios para vi-
sitas de ceremonia, mesmo
para chás e recepções, revés-
tem com sua elegância sóbria fe discreta os corpos mais ele- {
gantes da Cidade-Luz.Ha mes- t
mo uma notável preferem Sa, \observada nas casas de chá e
dancings da tarde, pelo casa-
co de setim branco, inteira
mente pospontado de prelo, fabrindo sobre um collete bran- t
co, muito decotado, com bo*
toes de vidrilho preto, e acom-
panhado por uma saia pre
gueada de setim preto. E' um
cõnjuncto attrahente pela sua
alta distineção, aluada á mais
pura simplicidade de aspecto.

As pelles são também muilo
empregadas, quer em guami
ções, quer formando curtos ca-
sacos rectos, sobre uma saia
pregueada, ou amplos mante-
aux inadmissíveis em nosso
clima, ou ainda conservadas
em seu feitio natural. As j lu
mas de avestruz consen c
todo o seu prestigio como gi ar
nição e readquirem-n'o cc vo
agasalho: os formosos bom
leves plumas esvoaçantes em
molduram de novo os ousado'-
decotes, emprestando ás m**.-
lheres o aspecto delicioso
modernas Amphitrites a em/v
girem das vagas espumejan

O velludo, já o dissen
readquiriu um favor ha U n
gos annos perdido e reapp<-
rece agora, com uma acceií <
ção nunca vista. E' que o
so esthetico da mulher perebe facilmente o realce dado
uma soberba carnação m*
morea pela moldura do ve

ser»

t**
»
$•>
#*
t**
i
t*

i
*

«*,

?
•f

».»¦=».-,. ^ Minpies miueur pre- morea pela moldura do vclli f
*

ti^MliiJti'*



23 927

«

VIDA CAPICHABA*
TMtiiiiiiTiiiíiMiiirrrTTMiTnmiiimm

I

H

do preto, constellado de dia-
mantes ou as tentadoras to-
nalidades douradas ou amba-
ririas que tomam as carnações
morenas, ao contacto do vel-
ludo esçarlate, guarnecido de
rendas de ouro, sem falarmos
dos tons suavemente roseos
ou verde-esmaecido, lembran-
do a delicada coloração dos
pecegos, e que tão lindamente
assentam á fragilidade das loi-
ras.

E, desde que esta chromca
é dedicada ao inverno, falemos
também do guarda-chuva, o
pretencioso e rebuscado guar-
da-chuva moderno, que certa-
mente se envergonha da as-
cendencia daquelle utilissimo,
porém, inesthetico objecto, cuja
existência constatamos em
qualquer velho álbum de pho-
tographias, ameaçadoramente
brandido pelas mãos de em-
pertigadas matronas. Não que
o seu petulante descendente
seja propriamente elegante. Lá
isso não I Demasiado curto,
excessivamente grosso, com
um castão enorme e pesado,
a desproporção do seu todo
lhe empresta o aspecto de um
bizarro idolo do seu paiz de
origem — o Oriente lendário.
C&mo, porém, a attracção do
exotismo cada vez mais se
faz sentir, tanto mais estranho
é o aspecto do tom-pouce, mais
apreciado é o seu chie. Mar-
fim, prata velha, osso, galali-
the, âmbar, madeiras de toda
a espécie, curiosamente enta-
lhadas, jades e agathas precio-
sas, os mais diversos mate-
riaes trabalhados das mais dif-
ferentes maneiras são empre-
gados na confecção dos seus
castões e ponteiras. Lembra-
me ainda um delies, o mais
estranho que até hoje vi: uma
horripilante cabeça de bonzo
chinez, trabalhada em marfim-
velho, com notável realismo, o
competente rabicho de cabel-
los naturaes a servir de alça
para sustei-o ao braço, innu-
meras mãos fechadas, de in-
dices distendidos, a encima-
rem as varetas, e uns pés es-
queleticos, mirrados, fantas-
magoricosv a apontarem
de sob a seda escura, em lo-
gar da ponteira habitual. Re-
cordo ainda, com secreto hor-
ror, a impressão de asco e de
espanto que me dominou, á
vista do medonho duende. Igno-
ro, porém, si alguma obsedada
pela excentricidade preferiuaquelle pesadello de ópio ás
demais novidades da vitrina.

Os guarda-chuvas das nos-
sas mães, severamente pretos,

foram substituídos pelos de to-
nalidades escuras — marrou*
marinho, verde-garrafa, com
orlas ligeiramente coloridas ;
após vieram os tons mais vi-
vos —roxo, ameixa, verde-mus~
go e, num crescendo constan-
te, dão-nos agora os fabricam
tes modelos roseos, azues e
lilazes, com largas listas pay-
adera e os deliciosos, Pompa-
dour, de taffetá profusamente
florido. E' uma innovação cu-
riosa e pratica, permittindo
possuir um único abrigo para
a chuva ou para o sol, indif-
ferentemente.

MUNDANISMO

-^ARODIANDO um formoso
jl gesto carioca, a Associação
das Damas de Caridade de S.
Vicente de Paulo effectuou nos
dias 22 e 23 do mês expirante,

^
com o concurso de gentis se-
nhorinhas dai nossa alta socie-
dade, uma venda de flores, em
beneficio dos pobres protegi-
dos pela sua associação.

Foi um meio elegante e gentil
de praticar a caridade, pro-
porcionando ao pobre o prazer
de hombrear o seu tostão com
a cédula do rico, recebendo
ambos em troca uma ílôr mo-
desta e um sorriso lindo. A
nossa cidade apresentou um
aspecto festivo e alacre, com
os garridos bandos de moçoi-
Ias a florirem de violetas todos
os peitos e a alegrarem com
um sorriso todos os corações,
em troca de um obulo para
os desprotegidos da fortuna.

Que o Dia da Violeta, se tor-
ne uma das tradições da cida-
de, são os votos de

Flor de Sombra
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VICTORIA MODERNA
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Nova rua aberta pelo actual governo na antiga
ladeira do Chafariz, em prolongamento á rua

Santos Pinto.
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Publicando o c/zc/té do nos-so amigo e conterrâneo, sr.Pedro de Oliveira Coutinho,nao nos podemos esquivar ao
prazer de summariar algunsrápidos informes sobre a suavida publica, do que severifica que elle se tem feitosozinho, com tenacidade, ácusta de seus próprios esfor-ços.

Seus primeiros passos fel-osno exi,neto jornal desta cida-de - bstado do Espirito San-to, sob a orientação do dr.ArgeuMonjardim. Depois, du-rante: alguns mezes, exerceuo ca$go de promotor publicona comarea de Santa Julia

mu.3 noAmeaSâo do bacharel
lugar" * P3ra aquelle

Exerceu, a seguir, as íunc-çoes de repórter e viajante doDtano da Manhã, órgão offi-ciai do Estado; de fiscal doimposto de consumo; de no-ticiansta â'A Ordem, órgão
ce f5lça5 P°litica. sob a che-
M_* Jlr'r¥h?ldo RamalheteMaia; de Chefe de Disciplina
por mais de três annos, noGymnasio Espirito-Santense *
de escnpturario nas Secretariasda Instrueção e da Agricultu-ra; e de encarregado do Almo-xanfado da Agricultura e doArchivo Publico do Estado.

11. L_.-.niniMinmwwiiiíuiiiiiinuimm

Com a posse do actual pre.sidente do Estado, dr. Florentino Ávidos, foi promovido \]cargo de Almoxarife Geral dòEstado por escolha espontVnea do sr. Secretario darA<?ricultura, dr. Moacvr Avicbscom quem já havia^ trabalhado
na administração Nestor Gumes, ao tempo em que elleeratP'rector da Viação, In-dustna, Obras Publicas e Commércio da referida Secretariada Agricultura.

E, através de todos essescargos por onde tem passadoproficuamente, sempre hone*lo e trabalhador, o sr. Pe.jrcCoutinho mantém, para quan-los o procuram, a mesma e ca*
ptivante affabilidade de trato
pessoal, que tanto o distingue.

«Flocos de Neve »

Ainda em homenagem aoêxito das formosas «cararnbi-
nas», que tanto realçaram nonosso Carnaval deste anno, omaestro Álvaro Coutinho compoz formosa marcha, de quenos offereceu, impresso, umexemplar com a musica e res-pectiva letra, tudo de sua la-

Agradecidos.

Conuresso Legislativo
'4 ní.i *J

Fazendo-se inteira justiça l.
Prestigio, que lhe dá a sua beiIa mtelligencia, brilhantemente
applicada á causa publica, foi
elevado pelos seus pares, una
mmemente, á falta investido
ra de presidente do Congres
so Legislativo do Estadc . o
dr. João Xenocrates Calmon
de Aguiar, na sessão de 14 do
corrente.

E' mais um conterrâneo que,mercê dos seus merecimero
tos, acaba de alcançar nola-
vel triumpho, na magna rar
reira politica, aque vem dan
do os frutos do seu valor.

Continua na leaderança o
nosso amigo dr. Nelson Mon
teiro, com as mesmas qualida-
des de cavalheirismo e sen-
so político, que o cara; fe-
rizam.
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Encontro da ponte na ilha do Príncipe sobre o canal norte, cuja fundação, já
desce a 6 metros abaixo do nivel d'agua.

concluída*
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; trecho aberto pelo governo Ávidos, recentemente
Prolongamento da rua Graciano Neves

calçado pela actual administração municipal.
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Os contos de fadas já se fo-ram. Hoje em dia as nossasesperanças, infelizmente, qua-si todas se realizam ; não hamais um gênio ou uma fadainvejosa, que nos ampare, dasrealizações... das desillusões.
Ainda me lembro dessesvelhos contos. Era uma vez...e a historia começava quasisempre por um grande amor,

que vivia de esperanças até
quasi o fim.

Só assim mesmo é que eliepodia viver. Hoje em dia (in-felizmente!) quasi todos ossonhos se realizam no princi-pio da historia.

r. m. ® 88O POLICHINELLO

™?\-um„ azuI desmaiado, opo ichineüo de Lil» é 0 maishndo da tern?.
. Que sorriso!... Seu olharirônico e bondoso !...Lili bate palmas.Apertando-lhe o ventre, elieecha os braços e bate com
rfcíf0r 

1S pratos de laUl ania-

soÉt Li!086 ÍnVCÍaram a
E Lili é feliz.

*

Mas. como será que elie fe-cha os braços ?
Lili apalpa, prescruta, olhaobserva e fura um pouco o

oi a?'™CXe' futuca e uma esPirai de arame se desenrola
tudo VCrá 

? E"a &*' sabertudo, e rasga, e espia.E uma mola, que o puxa eque o amarra. H c

E um fole que o faz gritar...Mas o polichinello já não éo mesmo. Está roto, quebra-do sem fôrma e sem feitio.Seu arrependimento!...
. Nem José, nem Maria nãolní,eíaS mais a sorte de Lili.k Lili é infeliz.

OFFERTORIQ
Todos na vida matam o queamam... Não ha polichinellosem mola e sem recheio.
Quem de nós não teve navida o seu polichinello e quemde nos não lhe rasgou o se-tim e desdobrou-lhe a mola ?•••meus olhos estão razosd agua e, no silencio da noi-

l%9unso„ em li> me" lindopolichinello côr do céo...
FEIA * «

A musica num deslumbramento
teí^.aSe:,0.s:.:.noyo e baru,hen,°-
?m«SaCada, eIIa vê as «nffoâ do ventoamoroso, despenteando as arvoresIodos estão dansando: arNOres-
até nos olhos da vovódansa a saudade...
A musica elástica insisteinsiste... '
Elia está triste...
klla está só...

•Seu coraçãozinho amorosoespera o «príncipe Florilu» .
EnaSn?„Prfea|Uam PrinciPe «"cantado...
mas sorri...
Talvez ali, naquella sala...iNinsuem, nmguem está a seu ladoAquelia musica é sem dónao para nunca, insiste, insiste...
Elia está triste...
klla está só...

A. Tabayá
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A exma. sra. Ida Braga, ornamento de nossa «elite» e
esposa do sr. José Ferreira Braga, do alto

commercio de Victoria.
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RESUMO da Mensagema presentada pela sr. Presidenle do
listado do Espirito Santo ao Congresso Legislativo, na

installação dos trabalhos da sessão ordinária deste
anno, em 13 do mez corrente:

\l ^K. ^**"**"^mWB*7mV

1 UM documento que attesta a prosperidade do Estado do Espirito Santo e a brilhante proficuidade doseu governo a Mensagem enviada ao CongressoLegislativo pelo Presidente do Estado, dr. Floren-
tino Ávidos,haz uma exposição detalhada e minuciosa de to-dos os actos da sua administração no periodo doanno próximo findo e evidencia que o pequeno Es-tado, era plena phase de grande desenvolvimento,tem extraordinárias possibilidades para realizar,dentro em pouco, os seus assignalados destinos no

r, ,. . seio da Federação.
ctóeSuadl Tr !í:iímueÍn'-| C<?r-Ça Sexa' dizendo 1ue a arrecada-
S3ÔW^Fn.famlnVnh°-d-e1925a30 de iunh0 de 1926' foi ^
onsSmn í °, '' l,revisao orçamentaria havia sido de20.550:000$000, havendo, portanto, um excesso de arrecadação de ...

a iSS|nÍ9lfcl62^0^(^ Pr Í eXerCÍd0 de <u,ho de l926
. xyA\ em. ^o.^ou:(JOOíf)000, ia se tendo arrecadado nn Io qp-

ürScelleTSice dí !™9{fH ° que é, sem duvicla nenlunM,

Estado nâo tem divida Áuctu^^ffi^^^fS^a^^
i> os seiis pagamentos.

guiu o sei illustre emissarÜfTnnCT todos ,os «teressados. Conse-
Trabalhos, encambha? um tÚfríT 

de acur?do estudo e «haustivos
Porteurs Frànçais de Va7eurs MnhiirT 

a <<Associati<^ Nationale des

Av.. / S^etíStSS!1 °completo res*ate d0
A situação do estimo.deM919 .perfeitamente regularizada, estando
Na parte referente a?Secretarn ri, T^0rtlZ-aça0 no™alizados.
em considerações? ^idencianio Í.J.f 

rUC?ao estende-se a Mensagem
uma das mais imporIámesDreoc^n^-enSÍn° publico tem constituído

ral-o e desenvoTvefftUpafes d°, g0verno' «ue, Para melho-Felizmente, porém o r^tíifoJ i~°' nao mede sacrifícios.
e animadores, crescendo! não sómen^°nCU0S 6SÍ0 .ços sâo satisfactorios
verno vae áppaWlfaan^Gl*vSemPn^Uin.er0 daS escolas <*ue ° 8o"en/re;"temente, como as respectivas ma-Nestes últimos 10 an«„0 Jxiculas.mos IO annos, as matrículas das escolas offlciaes de instruc-

^ITrrTTTTrrTTTTTTyTTTTTTT•"""MIMtniTHTTTTTTT^^
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cão primaria subiram de 8.375 a 22.744 de ambos os sexos e o numero
das escolas de 240 a 470. . .

Além do Gymnasio official, equiparado ao «Collegio Pedro II», minis-
tram a instrucção secundaria no Estado os Gymnasios Pedro Palácios,
S Vicente de Paulo, do Alegre, Barão de Macahubas, Mirabeau Pimen-
tel e Florentino Ávidos. Não obstante a grande disseminação de esco-
Ias que o governo tem feito em todos os pontos do Estado, a tre-
auencia escolar vae sempre excedendo ao numero regulamentar, de
modo que o Espirito Santo é, effectivamente, um dos Estados que

marcham na vanguarda, na questão do ensino publico.
Um dos serviços, sem duvida, mais relevantes prestados ao Estado -

e. digamos, ao Paiz - foi a realizarão do convênio de limites entre o
Espirito Santo e o Estado da Bahia, o que resolveu a secular pendência,
que chegou a ameaçar a harmonia existente entre as duas Unidades
da Federação. Deram os dois Estados um exemplo de patriotismo sadio,
levando a bom termo as negociações, sempre num ambiente da mais

perfeita cordialidade e harmonia de vistas.
Reuniu-se, em novembro passado, na cidade de Victoria, como consta
da Mensagem, o VIII Congresso Brasileiro de Geographia, que foi. cer-
famente! f incontestável valor scientifico, revestindo-se os seus traba-
lhos de maior realce. A elle compareceram os representantes da totah-
dade dos Ministérios da Republica de quasi todos os 

f™e™sa?z°sa^
tados e de corporações scientificas, literárias e religiosas do Paiz.alem
de muUos brasileiros illustres. Emquanto esteve reunido o C°n*?res,s°*
foram inaugurados os bellos edifícios do Grupo Escolar do Mercado
do Archivo e Bibliotheca e dos jardins do Palácio e da Praça costa

Pereira.
Houve também, uma Exposição inter-municipal de productos, a qual foi
uma espteSS demonstração da grandeza do Estado e da operosidade

(Continua)

VICTORIA MODERNA
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Edifício do Mercado Publico, construído pela actual
administração do Estado.
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Templos históricos do Espirito Santo
ma»i.

.-•¦¦¦-

'JÉÉfllí
Wmt mfà&i^^VA &ÈÊL jtf&fiK.

• mA mÊmm^^A^^ijfl^Hm. ^^B ^^^H ^1 ^K >&¦¦ I ^VJi^S- ¦• llBJ S

MMMK^BHiBWp«ÍBIIÍI]LI1tlMÍ^ ."T_"j jjTin. .. "inu mPWl^BB^^^^B^BHimirlftiigllBMBi > w' .li WWBBI fir ii|£TS^w:fl5tlfcsMra^^ *. : i^m WtmWSmW ^B

O famoso Convento da Penha, primitivamente Ermida das Palmeiras, cons- Perdcndo lentamente a acção, i
tinida em 1574, sob os zelos, fervorosamente christãos, do leigo franciscano —Ao veneno mortal dos sensu;Irei Pedro Palácios. Nesse celebre Convento, que dá assumpto a vários pe- !)«= Daiilac mio.* nmnui„„riodos do «Orbe Seraphieo», de Jaboatão, viveram, algum tempo, os famosos K Omphales, que nuns laço
pregadores sacros brasileiros Mont'Alverne e frei Francisco de São Carlos. Astuciosos, subtis, enredam os amantes : '••
O laureado poeta Mücio Teixeira, quando aqui residiu, cantou-o nos versos I Chegando a escravizar os Hercules possante1*magníficos da poesia, que abrilhanta esla pagina.

A PENHA

No pincaro do monte o templo se alevanta,
— Abrigando no seio a imagem sacrosanta
Da immaculada Mãi dos náufragos e affliçtos
Desses de quem o Céu não emudece aos gritos
Quando, á face da morte, ou deante de um perigoNos braços maternaes da Cruz acham abrigo.
E' bello e c solemne o prisco monumento,
Exposto dia e noite aos látegos do vento,
Na solidão da rocha, ao frio das alturas, |
Perto do Creador... j longe das çreaturasj)

A um lado —ruge o mar, cm convulsões íamanh
Que borrifa de escuma o dorso das montanhas ;
Outras vezes, porém, em somnolencia mansa,
Nos leva a recordar as lendas que, em criança
A gente ouve no lar:—de una orineipe, que do;
Aos beijos duma fada... ou um gigante enorme,
Forte como Sansão, grande como Golias,
Perdendo lentamente a acção, as energias,

suaes abraços
que nuns laço;

-
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l Que riquezas, ó povo ! encerram estas terras,
Desde a vasta planície até ás altas serras!...
E dormes, indolente, em meio disso tudo,
Como aos sons duma orchestra um triste surdo mudo!

Faltam braços, bem sei. Queres um grande ^enplo,
Um austero incentivo ? j Eil-o—naquelle templo

Na solemne mudez desse edificio em ruínas
Ainda ecoa um som das musicas divinas
Das orchestras de Deus... Como que a Providencia
Deu aquelle silencio a mystica eloqüência
Da linguagem subtil das coisas silenciosas...

Conversam entre si pelo aroma as rosas,
Os ecos pelos sons, os soes pelos lampejos,
Os prismas pela côr, as rolas pelos beijos, *
As almas pelo olhar...

i E som e côr e olhar ~
E lampejo e aroma-é tudo um verbo: Amar!

i
Foi esse sentimento, eterno e immutavcl,
Que levantou ali a crença inabalável
De um venerando asceta: o Amor, o Amor Dtvi ,
Fundido no crysol de um rigido destino ;Amor que tem o olhar no azul do Armamento
Emquanto sangra os pés, momento por momen
Nas sarças do caminho aspérrimo, tortuoso,
De lagrimas molhado, um córrego, lodoso,
Por onde os crentes vão, seguindo a lentos pí< >son
Pedir amparo á Cruz-que a todos abre os bra;o>,

I
e'J

-iO' crença de meus Pais! j.ô tábua salvado
Dos náufragos da vids ! j ó rutilante aurora \\
Que has de raiar depois da noite da mortalhr
i Derrama sobre mim a tua luz! espalha
Pela minha cabeça a convicção, que é,
Para as chagas moraes, o balsamo da Fé !

S$Í5 
'&Ê& 

K£rK_[Í; :T7?V -A m,r'A]0S
Nelle se guardaram, em 1608, os ossos Sn r 6 /ntRn,° das Chagas.

exaUado .elevo „o í^o*^» £ ££>&££« 
««*« de

Mucio Taixaira

euiiiiiiinTTTTT

(Secretario da Prcvincia do Espirito Ss^ío-
de 1880 a 1882)
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Aspecto da Praça da Independência, importante melhoramento devido
ao governo Florentino Ávidos.
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Outro aspecto da Praça da Independência.
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RESUMO DA MENSAGEM AA

(Conclusâoj

de seus habitantes na agricultura, na industria e nas artes.
Quanto á Secretaria do Interior, que tem a seu cargo os serviços de
Policia e Hygiene, salienta o sr. Presidente que a ordem publica se tem
mantido inalterada e tem sido amplamente garantida a segurança indi-
vidual. O serviço de hygiene publica desenvolveu-se consideravelmente,
com absoluta efficiencia dos seus trabalhos, que têm assegurado um

bom estado sanitário.
Passa, então, a Mensagem a dar conta ao Congresso dos vultosos ser-
viços realizados no periodo a que se refere. E se vê, desCarte, que o
governo proseguiu. corajosamente, no seu prugramma de grandes rea-
lizações, que o consagrarão na justiça do povo capichaba como um go-verno verdadeiramente benemérito, üm dos serviços mais importantes
que o governo vae levando a effeito é o da conclusão do primeiro tre-
cho das Obras do Porto e a construcção da ponte mrtallica, que ligará
Victoria ao Continente. Não é preciso encarecer o valor prodigioso parao desenvolvimento econômico e financeiro do Estado, representado pelosalludidos emprehendimentos.
No anno de !c>26, o governo executou, em muralhas de saneamento,
dragagens, encontros da ponte, aterros diversos, trabalhos no valor de1.298:526$398. Contractou, para o proseguimento rápido dos serviços,obras no valor approximado de 1.0.000:(XX)$Ü00, sendo 1.682:811$000, custode três armazéns, çüm a área de 1.800 m2 cada um : 2.140-OOOSOOO preçodo material metallico da ponte ; !.029:00ü$000, appareihamento mechanicodo porto e cobertura inetallica dos armazéns, etc.Como se não bastassem emprehendimentos de tanta valia para positi-var o empenho com que o governo do Espirito Santo vae cumprindo
galhardamente as promessas feitas ao povo, a Mensagem ainda especi-fica, como serviços grandiosos em plena execução, a ponte sobre o Kioüoce, emCollatina, com a extensão de 680 metros, cuja infrastructura emcimento armado, por meio d estacas batidas até a nega, foi contracta-da com a firma Chnstiani, Nielsen & Cia., pela quantia de 1.464:000$000,obrigando-se os coniractantes " concluírem a obra até 30 de abril doanno próximo futuro. A referida ponte, que custará cerca de 3.00O.-000S000,deverá servir para estrada de rodagem e a estrada de ferro, que ò go-

verno projccta de Collatina a Sáo Matheus.Construiu e reconstruiu, o governo do Espirito Santo, grande numerodc estradas de rodagem, trafegaveis por automóveis, tendo a admin™
iKtiShfr 

HoremmoP Avid^s Já empregado nesse serviço....!!.... .4.161.341 $000, com qne foram construídos 196.180 kms. e reconstruídos
„Ar :¦: ¦:..:¦.-¦¦¦. 121.700 kms.hdifieou tambem. prédios para escolas e cadeias em vários municiDiosdo Lstado, no que dispendeu. inchada a sua respectiva conservado!
i . 4 mais de 700:0008000.O abastecimento dágua á Capital foi grandemente melhorado com areforma mtegral da l.nha adductor., construída em 1911, e a camacão
araTof^T. M «V** 

d°ÍS rÍ0S- ° ^teeimento actua? é c'para 40.000 habuantes, com a quota de 200 litros, sendo som me30.000 habitantes a população por elie servida le 
ae

PecercaU'd?2^004Knon« ComPleta -forma do aíludido serviço,ucrtd ae ^.uuu.wjowX), no anno a que se refere a Mensao-pm
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Ao alto: - Inicio do aterro de areia .na área posterior do Cães do Porto, em frente a rua do

Commercio. Em baixo :-0 mesmo trecho já aterrado. Os serviços de Obras do Porto,

reencetados pela actual administração do Estado, estão sendo executados pela
«Société de constructíon du port de Bahia»,
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0 sr. Octavio índio do Bra
sil Peixoto, Prefeito da capi-
tal, cujo retrato honra esta pa-
gina, c uma integra oiganiza-
ção de espirito-santense, que
tem sabido impôr-se, com bri-
lhantismo e coragem civica,
em todos os postos por quetem passado na sua vida fe-
cuhda de trabalhador, consa-
grada totalmente aos nobres
interesses da nossa terra.

Nunca foi estéril a sua ac-
ção de homem publico. A sua
passagem, ao contrario, pelos
altos cargos que tem occupa-
do, electivos e de administra-
ção, assignala-se pela utilida-
de dos serviços prestados á
causa do bem commun, não
importando a diversidade de
maneiras pela qual esta possaser encarada.

Moço ainda, o sr. Octavio
Peixoto pode ser visto como
uma das mais promissoras fi-
^uras das modernas gerações^do nosso querido Estado, na
qual todos os nomes de res-
ponsabilidade têm o dever de
depositar as mais serenas e
tranquillas esperanças.

Deve elle isso, exclusiva-
mente, ás qualidades do seu
caracter, do seu coração e á
sua intelligencia maleavel, pe-netrante.. hábil, que não se
sente embaraçada pela com-
plexidade crescente dos proble-mas administrativos contem-
poraneos, pois os encara com
energia e confiança em si
mesmo.

No seu tempo de governomunicipal, tem-se esforçado,
intensamente, pelo progressoda cidade, procurando do-
ptal-a do conforto dos centros
adcantados de civijizaçãoe pre-occupando-se, sobretudo, dasnecessidades mais palpitantese urgentes da nossa capital.

Não é esta a pagina, quedestinamos para evocar tudo
quanto tem feito a actividade
do sr. Octavio Peixoto. São
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Sr. Octavio índio do Brasil Peixoto

bem conhecidos todos os seus
emprehendimentos e o papelsaliente que vem desempe-
nhando na administração dodr. FJorenti.no Ávidos.

Basta relembrarmos, aqui, areconstrucção do edificio daMunicipalidade, cujo gosto eequilibrio de linhas architecto-
nicas tão bem se harmoniza
com as suas decorações e mo-biliario interno e no quai osr. Octavio Peixoto tem o me-lhor padrão do seu governo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

municipal, demonstrando, aí
sua execução, como dem n-
trou, possuir o verdadein a
pirito de um Médicis tnòdtmo

O retrato, que figura ir a
pagina, é uma homenagem -a
ta aos méritos indiscutivev d
actual Prefeito da cidade,
Octavio índio do Brasil Pei
xoto, a quem a nossa capitai.
com o grande impulso qumou ultimamente, tanto d
e lhe é, por isso, immirisa
mente grata.

WMa

88
oó

CO
to

88
&

&
88

ríK.

Quem compra um bilhete da Loi*ri* ^ **.- ~~ "ete aa Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro
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Jardim da praça Pedro Palácios, completamente reformado pelo governo Florentino Av:dos
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Trecho da ladeira Sáo Bento, recentemente calçado pelo actual

prefeito, sr. Octávio Peixoto.
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O silencio
nostalgi-
co desta
praia,

Cartas de um exilado
¦¦¦a ¦¦¦aa ¦

Yvette, meu sonho permamente:
II :¦¦:

¦a

profundamente triste, ¦¦=
todapontilhada, aqui
e ali, de palmeiras esguias e contempla-
tivas, venho dar-te noticias minhas e trans-
mittir-te as minhas impressões saudosas
de poeta exilado e desditoso.

Ah! minha doce adorada, tu mesma
nào podes calcular o quanto soffro nes-
tas plagas romanescas, sozinho, sem teu
affecto, perdido para sempre do teu amor,
vivendo unicamente da lembrança desse
affecto, que outrora uniu as nossas al-
mas numa cadeia feita de sonhos e ma-
gas esperanças !

E' quando o homem está só, disse-o
um philosopho, que lhe vêem falar á
alma as mais doces recordações do pas-
sado.

E agora, neste momento, sob o ver.
dor de um caramanchão, á beira-mar, eu
jogo o olhar pelas vagas do Atlântico,
que se vem bater no cães, e, sem sa-
ber porque, sinto uma necessidade im-
periosa de chorar, lembrando-me daquel-
le tempo feliz em que nos amávamos,
tu, sempre terna, sempre minha, eu,
sempre o teu poeta voluptuoso, e hoje
o solitário, o exilado desta praia tão tris-
te, pontilhada, aqui e ali, de palmeirasesguias e contemplativas!

Aq.ui, minha querida Yvette, minha
adorada toutenegra, eu me julgo distam
te da Pátria, me julgo um exilado, pois.
para todos os lados que volvo os olhos
encontro uma creatura estranha de mo-
dos e aspectos diííerentes.

São o.s habitantes deste remanso, ho-mens do,mar, velhos amigos das vagasturbulentas e dos ventos zum-
bidores.

Sào uns indiííerentes, minha
Yvette !

¦¦;¦«:¦¦¦¦
II

II :¦¦:aa II aa
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JOÃO DO NATAL
Ilha da Saudade—maio-1927

Não podem, atra-
vés a magua laten-
te do meu olhar, soiv
dar as tempestades
que me vão na alma

^contemplativa e n0
meu coração ardente de poeta tropical!...

Essa pobre gente, feliz na sua deca-
dência intellectual, entende as fúrias do
Oceano como velhos amigos de infância,
mas não pôde, jamais, sentir e sondar
a saudade lancinante, que apunhala e
sangra, neste momento, o coração que
tu conheces — amplo, risonho, vibrante
de mocidade e de emoções — o coração
que é o meu e que já foi teu também!

Sim, já foi! E' cruel dizel-o !
Não quero e nem devo exhumar da

campa do Passado o cadáver desse amor,
que foi todo o meu enlevo e a minha
vida toda !

Morreu! Está perdido para sempre
como uma pérola no fundo insondavel
do mais profundo mar!

Mas, o culpado fui eu, minha Yvette!
Quiz voar muito alto, sem me lembrar
que, como ícaro, as minhas asas eram
de cera e o sol do meu amor era muito
forte !

Cahi de uma grande altura, e commi-
go cahiram as minhas illusões mais quc-
ridas e as minhas mais sagradas am-
bicões.

Hoje, como um velho monge solitário.
vivo encarcerado dentro da cella da ini-
nha Dôr, tendo como lenitivo ás minhas
queixas o lindo painel, que daqui se es-
tende aos olhos meus — o mar a perder-
se de vista, e o céu de um azul desmai-
ado, sumindo-se nas fraldas das monta-
nhas!...

E, dentro da minha Dôr, ain
da sou feliz porque te amo..

Adeus. Teu, pelo coração <
pelo espirito.

¦¦nn
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As Photographias desta pagina mostram o estado de adiantamento das obras da ponte, que o a<
joverno está construindo para ligação de Victoria ao continente. Vê-se, em cima, a crayaça

ctu
çào

ai

do caixáo metallico destinado a receber o pilar n? 1 e, em baixo, a collocaçáo desse pilar
sobre o canal sul, pelo systema do ar comprimido.
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(Especial para a. «í^a Capichaba»)

BRASILEIRO, não sei si vocês já nota-
ram, tem a sua admiraçãozinha pelo voto.
Votar para elle é uma religião, que toca

ás raias da obsessão.
Em familia põe-se em votação o nome
para o filho recém-nascido, a inscripção

da grinalda a ser comprada para a sepultura
da velha tia, o armazém em que devem comprar, a rua onde
pretendem morar e a coisa chegou a tal ponto, que até

jornaes sem circulação descobrem concursos de belleza, com
o clássico «voto», para os seus leitores votarem nas crea-

turas mais feias que conhecem.
Ora, desse exaggero nasceu e morreu a soberania do voto

popular...
Exemplifiquemos, porém. Ha, na nossa organização politica,

o voto da soberania e a soberania do voto.
Esta vota em primeiro Iogar, empurrada, pisada, esfomear
da e desfallecida; o seu representante, em pleno goso de
seus direitos civis e políticos, tem o nome de Zenobio, quelhe foi dado, tambem, por votação em conselho defamila.
Depois da soberania do voto, que é a soberania popular,vem o voto da soberania, o voto do Congresso.
O voto da soberania, gordo, nutrido, com ajudas de custo

e outras «comidas», age por si, unicamente.
Displicentemente, annulla a soberania do voto e prova poraxb que o voto da soberania tem raizes fundas, bem fun-

das, na verdadeira soberania do «manda quem pôde*.
E o voto da soberania vence...

*k

Tal principio politico tem sido* o esteio de regimens demo-
craticos...
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Não obstante, o brasileiro vota em tudo e para todos.
Em literatura, então, a coisa é de pasmar.

Nós temos nada menos de dezoito sábios, segundo um con-
curso realizado, ha tempos, por uma revista carioca.

Dezoito sábios, vejam bem; batemos a velha Grécia que só
possuía 7, a própria Alemanha que se satisfaz actualmente
com dois e a civilizada França, que ainda vive das glorias

de Pasteur !
E' a mania do Brasil republicano: ser soberano... em vo-

tações...
*

* *

Taes considerações me foram suggeridas pela contestação
lida no Senado, por um candidato derrotado.

Que bella apotheose á soberania do voto popular...
E ia eu pensando nas delicias de um paiz em que não haja
a soberania do voto, ou melhor em que não haja carnaval de
espécie alguma, quando reparei que estava á porta da Aca-
clemia Alves e que de lá sahia risonho, risonho e fardado,
o poeta Olegario Mariano, o poeta mavioso das «Cigarras»,
como o classificaram os elogiadores dos seus primeiros versos.
Olegario, desprendendo-se dos seus collegas de immortali-

clade, correu ao meu encontro :
— Empossado, afinal I

Felicitei-o com sinceridade e satisfação.
— Mas, v. nem imagina! Que luta! E' muito mais fácil
fazer-se 50 «Cigarras» que arranjar votos para os três es-

crutinios ! E, despedindo-se, risonho :
— Pergunta só ao Benjamim Costallat...

-TERRA DE SCENA-

VICTORIA MODERNA
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Grupo de edificações novas no bairro da Praia Comprida.
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espirito progressista e alto censo êstne 
" 

o m8h°r 
C3Sa de divcrsó^. que devemos aoia e ano censo esthet.co do seu proprietário e constructor, sr. André Carloni.
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^ A RELIGIÃO DO TRABALHO ^
i 

OS 
serviços pres-

tados pelo dr.
Moacyr Ávidos á ad-
ministração bemíeito-
ra do seu illustré
genitor são de tal
modo notáveis que a
sua figura natural-
mente se destaca a<>
lado do vigoroso rea-
lizador.

Muito moço ainda,
possuindo essa orga-
nização complexa,que
distingue o homem
novo do Brasil, em
toda a sua riqueza
eugenica, o dr. Moa-
cyr Ávidos faz do
trabalho constante
a sua maior finalida-
de na vida.

Portador dum di-
ploma de engenheiro
civil, conquistado com
intelligenciae brilhan-
tismo, esse nosso jo-
vem conterrâneo saiu
da Escola ansiando
por uma opportuni-
dade de transformar
em realidades palp-i-
tantes toda a theoria
bem intencionada e
clara, que lhe tumultuava no
cérebro.

Escolheu o Espirito Santo
para seu campo de acção, im-
pulsionado pelo generoso de-
sejo de contribuir, com todo o

???????? *0000000 00000000

«Clichês» extraviados

Depois da falta de energia,
que nos atrasou por dez
dias e consecutivas noites, ain-
da o Correio veio prejudicar-
nos grandemente, desviando-
nos para Curityba, no Para-
ná, quatro amarrados com im-
portantes clichês, que dariam
grande merecimento a esta
edição, entre os quaes—-a tri-
chromia da capa, que substitui-
mos, a ultima hora, duas outras
trichromias, uma representando
o exmo. sr. dr. Florentino Avi-
dos,comque abriríamos o texto
da revista, e outra, as armas
do Estado, para nosso artigo
de saudação ao governo, uma
pagina em homenagem á intel-
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Dr. Moacyr
viços de

Monteiro Ávidos, direetor des Ser-
Melhoramentos e das Obras do

Porto de Vietoria. »

seu esforço, para a nossa gran-
deza.

Começou a trabalhar aqui
como Direetor de Obras no go-
verno brilhante do nosso que-
rido amigo cel. Nestor Gomes.

Esteve depois, por algum
tempo, nas obras do nordeste,
como auxiliar immediato de
um dos chefes do serviço na-
que Ila região da Pátria brasi-
leira, dr. Henrique de Novaes.

Creada a Commissão de Me-
lhoramentos de Vietoria e no-
meado para a dirigir o dr.
Florentino Ávidos, o dr. Moa-
cyr voltou ao nosso Estado,
indo coi laborar com o seu il-
lustre pae.

Nessa Commissão, da qual
se tornou chefe, o operosissi-
mo engenheiro pôde realizar
o seu antigo desejo.

Não para, não cansa, em-
polgado pela belieza nobre e
viril do trabalho.

Desde cedo a açtividáde o
arrebata na sua vertigem con
struetora, plasmando em pon-
tes, avenidas, ruas, estradas,
viaduetos, praças, jardins, tri-
lhos ferroviários, o fecundo
progranma de governo da ac-
tuaf administração, em cuja
efficiencia o seu papel c im-
portantissimo.

Como um dos- artiíices da
nossa prosperidade, está sa-
bendo demonstrar toda a bei-
leza e toda a maravilha do tra-
balho, bem orientado e capaz.

Merece o nosso respeito e a
nossa admiração, que lhe ren-
demos, nesta pagina, com a
mais sincera cordialidade.

00000000000*0+0+004

lectualidade feminina espirito-
santense, etc.

Esse inesperado contratem-
po forçou-nos a alterar o pia-
no maior desta edição, redu-
zindo-lhe um pouco o numero
de paginas, razão por que nos
vimos forçados a deixar, para
a próxima vez, as collabo-
rações com que nos distingui-
ram os nossos prezados ami-
gos dr. Alarico de Freitas, dr.
Àrchimimo M. cie Mattos, Gar-
cia de Rezende, João Bastos,
Teixeira Leite e, outros, além
do sacrifício de uma linda tri-
chromia de Levino Fanzeres e
de três paginas, em que edita-
riamos 50 sonetos famosos de
poetas espirito-santenses.

De tudo isso, que a nossa

00000000*000000000000000

melhor força de vontade não
pôde obstar, rogamos exeüsas
á amabilidade gentil dos pre-
jud içados.

A 
SECRETARIA da Agri-
cultura, procurando incen-
tivar a cultura da alfafa

no Espirito Santo, creou cam-
pos de demonstração em May-
lasky e Alfredo Chaves, tendo
obtido excellente resultado.

H
EXPORTAÇÃO de café
do Espirito Santo, nos
últimos 4 annos, íoi :

1923 1.071.874 saccas
1924 1.280.845 saccas
1925 1.220.063 saccas
1926 1.244.434 saccas
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ASSIM 
são chamados

os serviços de luz,
força, bondes e te-

lephones de Vietoria,
Villa-Velha, Cariacica e
localidades vizinhas, a-
brangendo também os
municipios de Vianna,
Domingos Martins e Al-
fredo Chaves.

Ao serem estes Ser-
viços entregues á actual
direcçâo, em janeiro do
anno passado, foram im-
mediatamente tomadas
providencias para a im-
portação dos materiaes
precisos para a sua am-
pliação e melhoramento,
taes como novos bondes
electricos e reboques,
trilhos e desvios, machi-
nas geradoras, etc.

As encommendas fo-
ram feitas com a maxi-
ma presteza, mas esses
machinismos, por ultra-
passarem as capacida-
des moderadas dos ar-
tigos de uso corrente,
existentes em stock nas
fabricas, tiveram de ser
manufacturados especi-
aimente, exigindo tal cir-
cumstancia muitos me-
zes.

O transporte mariti-
mo, a descarga, o des-
embaraço na Alfândega
e o transporte para o
local de montagem de-
mandaram largo tempo
e importaram em dis-
pendios mui longe de
serem despreziveis ou
módicos.

A' hora presente, en-
tretanto, acham-se já em
Vietoria para mais de
mil e tresentos contos
de machinismos, mate-
riaes.e vehiculos, muitos dos
quaes em via de montagem eoutros sendo já utilizados.

Eil-os em breve resenha: trêsbondes electricos grandes, im-
portados dos Estados Unidos,um prestes a ser posto emtrafego e dois em via de mon-tagem ; seis bondes reboques
novos, moLtados nas officinasdos S. R. V. e actualmente emtrafego; 500 toneladas de tri-lhos de fenda e desvio, im-
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DR. FLAVIO RIBEIRO
Director dos Serviços Reu

portados dos Estados Unidos,
parte assente, destinados áduplicação da via de bondes
no perímetro urbano e fecha-
mento da linha da cidade alta
pela ladeira São Francisco e
praça do Quartel; um motor
DIESEL de 1.000 cavallos, im-
portado da Suissa e um ge-rador de móMlowatts* em viade montagem no extremo darua Sete de Setembro; umaturbina hydraulica de 1.200

DE CASTRO
nidos de Vietoria

cavallos, fornecida por afama-
da firma suissa e respectivo
gerador de 1.000 KVA, de pro-
cedencia norte-americana, des-
tinados a reforçar a usina hy-
dro-electrica de Jucú, material
que se acha já no local de
utilização; variado material te-
tephonico para a nova rede
geral, apparelhos ipara refor-
nia da estação central, inclu-
indo quatro "posições" corn
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ADALBERTO BARBOSA
um dos mais antigos funccionarios dos «S. R. de Vi-

ctoria», hoje, exercendo as funcções de Contador
dessa empresa.

múltiplos, para 800 assignan-
tes, etc.

No curso do anno transacto
foram dispendidos, com obras
de ampliação, cerca de 700
contos de reis, provenientes
da própria receita ordinária
dos serviços, verba essa que
inclue, entre outros melhora-
mentos, os que seguem: acqui-
sição e montagem de trans-
formadores na rede de distri-
buição, sommando .853 Mio-
watts de capacidade; monta-
gem de um transformador de
1.000 kilowatts na usina hy-
dro-electrica de Jucú; instai-
lação de 392 medidores de
luz e força; installação de luz
publica na praça Costa Perei-
ra, na ladeira e jardim do Pa-
lacio da Presidência, em Ju-
cutuquara e outros pontos da
cidade; construcção de pre-
dios para residência de func-
cionários dos S. R. V. na
chácara Moniz Freire, em Ita-
quary e em Jucú ; reformas no
edifício do escriptorio central
e nas officinas ; montagem de
bondes, installação da rede te-
lephonica sub-terranea, assen-
tamento de linhas de bondes
para Santo Antônio, e muitos
outros melhoramentos, que lon-
go fora enumerar.

O serviço feito até o presente
representa a penosa e obscura
phase inicial do vasto program-
ma de melhoramentos, traçado
pela actual gestão e apresen-
tado ao exmo. sr. Presidente
do Estado nos primeiros dias
de fevereiro daquelle anno.

Em janeiro do corrente pro-
cedeu-se a uma revisão desse
programma, tende o montante

JBrj&s&S'" * * ' ^fyr* jvijgffi..jffHfcà.*'*.. * p&^^i CaJWgví^i á^*/*^ aW^^íí^t^^_K^_^I^M^wSP_By

DR. OSCAR SÁ
Auxiliar-substituto do Director e Chefe da

seccào de Viação.

VIDA CAPICHABA

a:

das obras a realizar sido or-
çado em 3.200 contos de reis.

Comprehende-se, sem diffi-
culdade, a razão de ser das
cifras acima mencionadas, pois
é um facto hoje indiscutivel a
procura crescente nos centros
urbanos das vantagens auferi-
das pelo uso da electricidade
è dos meios telephonicos de
communicação.

D'ahi a necessidade de ap-
plicação constante de novos
recursos de capital em usinas
geradoras, estações transfor-
madoras, circuitos de distri-
buição e respectivos accesso-
rios.

A crescente complexidade
desses serviços exige perfeita
organização interna, com pes-
soai habilitado a numeroso.
Dahi também as alterações,
que se impõem nas condições
tarifárias, tendo em attenção
a elevação geral do nivel do
conforto social d®s centros ur-
banos servidos.

"Para o Estado empregar
nesses serviços e ampliações

a-
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os seus recursos", disse o
exmo. sr. Presidente do Esta-
do em a sua Mensagem á 2a
sessão ordinária, o anno pas-
sado, "faria um bom emprego
de capital ; mas. ;\ menos que
não tome para tal lim algum
empréstimo official, não pode-
rá attender á construcção do
porto, «ás suas necessidades
ferroviárias e a outras de
transporte, que não podem
ser demoradas".

Nestas ultimas palavras se
encontra a razão de não ter
sido possivel á actual direc-
ção dos Serviços Reunidos
intensificar o programma de
reíuriuas acima indicado e com
tão bons intuitos iniciado.

— Por não o havermos con-
seguido, não temos o prazer
de juntar a esta noticia o cli-
chéát mr. George Holliday,
chefe da Secção de I^orça e
Luz e Telephones.

Nossa edição em

homenagem á

Colônia Syria

Por ser conveniente aos in-
teressados, a cujos esforços
deveremos o brilho e efficacia
desse grande numero de nos-
sa revista, já annunciado, ain-
da não tivemos ensejo de pu-blical-o. Pal-o-emos, entretan-
to, brevemente, logo que te-
nhamos em mão todas as pho-tographias, collaborações ein-
formes que a sua commissão
organizadora eslá reunindo, de
forma a tornal-o o mais am-
pio e completo testemunho do
adeantamento da grande colo-
nia syrio-libaneza no Espirito
Santo.

 "am %"'wm —

HA 
dez annos o Espirito

Santo mantinha 240 esco-
Ias em que estavam ma-

tnculados «.375 alumnos. Ha
cinco annos o numero de es-colas elevou-se a 332 e a ma-tncula a 15.390. Em 1926 jácontávamos 470 escolas e umamatricula de 22.744 alumnos.
incluídas as escolas partícula-res e municipaes o numero deescolas se elevou em 1926 a556 e a matricula geral a 28.557.

Esses algarismos evidenciam,
de uma maneira brilhante, oesforço em prol da dessemina-
çao do ensino, combatendo oanalphabetismo, que é o maiorentrave ao progresso do Brasil.

........

????<

CANÇÃO TRISTE...
\\r\ uma entranha melodia, que não sei mais onde ouvi...

Tenho-a nn alma, não n'a explico, sinto-a, quando penso
,¦ [ em ti.

Quando o exilio pesa e deixo, pelos astros, de. um em um.
Ir meu pensamento doido, sem reconhecer nenhum,

Elia accorda na minha alma,e, num repente, entre os soes
Ha uma estrella—estrella estranha! — que me diz, por

[sua voz:
«Acaso não reconheces minha luz de nevoa e prata V
Sou a força mysteriosa da saudade, que (e mata...

O impnssivel do horizonte chamando pelas distancias...
Tudo (|ue é inattingivel e ic fala cm sonhos e ânsias f

Acaso não reconheces minha luz de nevoa e prata ?
Sou a força mysteriosa da saudade, que te mata...

Nessa estrella—estrella estranha !-— (nada m'o diz, ma.s[-eu. sei)
Fui de uma feita rainha, num reino de que eras rei.

Ha uma estranha melodia que não sei mais onde ouvi ..
Tenho-a na alma, não n'a explico, sinto-a, quando penso*

[ em ti.

ROSALINA COELHO LISBOA

(Especial para a ('Vida Capichaba"
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Dr. Climerio Borges da

Fonseca

A esse nosso confrade, es-
pirito culto e fascinante, a Ga-
zeta de Noticias, do Rio, de
cujo periodismo é veterana,em
bôa hora, confiou sua repre-
sentação neste Escado.

Certo lhe advirá os melho-
res proveitos dessa feliz lem-
branca.

*»?????•»« ?*??????

HA 
no Espirito Santo, em

pleno funecionamento, 2
fabricas de tecidos : uma,

em Victoria, da firma Nicolet-
ti & Comp. com 200 teares,,
produzindo diariamente 7000
metros de tecidos e outra em
Cachoeiro de Itapemirim, com
161 teares, produzindo 7.400
metros diários. BB

BB

O homem livre pôde ser
prisioneiro, não um escravo.— Jacques Amyot
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Vista panoram jca cia cidr-f;
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1 c. em os seus arrabaldes.
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alegria é um at-
tributo cia belleza,
uma sonora ex-
pressão do heróis-
mo, a expansão

 __ da liberdade, um
dom divino que se adquire por
instineto e, ás vezes, pelo ra-
ciocinio...

Todos os especimens zoolo-
gicos, o homem inclusive, que
surgem dotados daquelles pre-
dicados singulares, são alegres,
espontâneos, sadios e felizes.

0 leão, suggestivo pela for-
ça, brame a sua alegria no de-
serto; o cavallo, elegante e ágil,
tem o enthusiasmò que expan-
de na volúpia da velocidade,
narinas sorvendo o ar, crinas
ao vento e patas sonoras que
voam; o condor, livre e he-
raldico, em sua grandeza em-
blematica de symbolo alado,
eleva a sua alegria heróica no
espaço ; as aves libertas can-
tam,; a sua alegria lyrica; o
gallo, donjuanesco e ousado,
celebra a alegria matinal, co-
mo si o sol nascesse em sua
garganta; as creanças, as mu-
lheres bellas e os homens for-
tes e emancipados cantam e
glorificam a vida, exaltam a na-
tureza, saúdam o Universo, pre-zam a saúde, vivem da espe-
rança e crêam a sua eterni-
dade...

Agora, o reverso:
O boi, inconsciente de sua

força, muge ; o cão dócil uiva ;o burro paciente zurra ; a ce-
gonha pensativa curva-se na
tristeza animica de seu pessi-mismo emplumado ; a coruja
fúnebre pia ; o corvo sinistro
grasna ; o porco immundo gru-nhe; o sapo vil coaxa a sua mo-
notona e triste melopéa ; a co-
bra flexível lança peçonha, ras-

FALLg Cl MENTO

. Em Vianna, onde era pres-tigioso chefe do partido situa-
cionista e presidente da Ca-

m
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Saul de Navarro, nosso collaborador e uma
das pennas mais ágeis e brilhantes no

periodismo carioca.
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rasteja e silva a sua maldade
lugubre...

No homem (animal racional
por vezes...) no bipede vulgar,
no commum dos mammiferos
verticaes, encontramos, para
exemplo frisante, o gramma-
tico que dita regras ; o pedan-
te presumpçoso que igno-
ra o porquê de sua raiva ; o
ignorante que róe as unhas,
de inveja ; o mediocre que pro-
cura insinuar-se ; o critico pro-
fissional que julga e não se
julga ; o mau politico que gri-
ta ; o futil que suspira; o bea-
to que chora e se ajoelha con-
trito ; o patife que prega mo-
ral; o perverso que blasfema;
o ingênuo que não sabe ser
alegre; o parvo que chora-
minga ; o tolo que se torna
piegas ; o velhaco que claudi-
ca ; o impostor que dissimula ;
o hypocrita que verte o pranto
rhetórico dos crocodilos...

Não ha, nesses homens su-

mara Municipal, falleceu, no
dia 11 do corrente, com 52 an-
nos de idade, o cel. Manoel
Vieira Pimentel, figura de re-
levo na politica espirito-san-

pra-mencionados, uma ausen-
cia total de belleza, heroismo
e alegria ?

Os animaes alegres são ra-
ros, porque rareiam os heróes,
os typos de belleza e os mo-
tivos divinos da alegria, daque-
les que sabem cantar a vida,
tornando-a bella, e glorificar
o mundo, tornando-o alegre e
sonoro como um raio de sol.

Buffon, si me não engano,
disse que rir é próprio do ho-
mem. Sorrir, porém, é próprio
dos deuses..,

O homem, na America, deve
ser forte, alegre e resoluto.
A nossa tristeza, fruto de
cultura, doença èuropéa de
nosso pessimismo absurdo, não
é um estado d'alma, mas ape-
nas um vicio da imaginação,
uma pose sentimental.

Sejamos alegres e fortes.,
para. sermos livres, e dignos
da America!

Saul de Navarro

ten se.
O pranteado morto deixa

viuva e numerosa prole ás
quaes apresentamos a expres-
são sincera do nosso pesar.

:
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A ERRÔNEA PSYCHOLOGIA DE UM REALISTA
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ÃO é sobre a
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a musica, pois
| sou leiga na
fl matéria, que
B venho*ifalar,
p embora seja

 A Beethoven otxxxxmxnxxtí* objectivo prin-
cipal desta chronica ; venho,
apenas, analy sar a intenção de
um critico sobre elle e para
esse julgamento tanto me faz
que o genial compositor tives-
se nascido musico,como poeta
ou pintor...

Muitas vezes, fico a imagi-
nar que, para certos criticos,
os predestinados da Gloria de-
veriam dissolver-se no ether...
Como o milagre não se dá e
o heróe, como qualquer mor-
tal, verga a fronte, coberta de
louros, para a prece trabalho-
sa do «o pão nosso de cada
dia», dahi a critica malévola,
prompta a descobrir-lhe osin-
genitos defeitos humanos : —
«E' homem como nós outros».

Mas, naturalmente! Um (he-róe não é feito de brisa; vive
como os outros vivem e o di-
vino que ha em sua vida é
elle, justamente dentro das cir-
cumstancias communs a todos
os outros, poder ser o titan
da Força, capaz de revelar ás
nossas almas, ajoelhadas de
espanto, as maravilhas quemal previamos, sob o nevoei-
ro da nossa incompetência.

E si elles são beneméritos,
por que offuscar as lendas de
ternura que lhes aureolam a
fronte, apontando-lhes os defei-
tos com manifesta intolerância?

Nem mesmo os Achilles de
calcanhar invulnerável, si é
que os ha, têm o direito de
olhar com aspereza aquelles
que só piedade merecem nadesventura.

Sob a capa de realismo cer-tos criticos arrasam as mais
sagradas illusões, esquecendo-
se que o realismo é uma me-dida de castigo, própria parasanar a mediocridade insolen-
te e não para empannar o bri-lho dos heróes, sobretudo da-
quelles que deram os mais su-bhmes exemplos de bôa von-tade e perseverança.

Assim o foi Beethoven.

Agora, por oceasiao do seu
centenário, pennas abalisadas
ergueram-se, reconsiderando
as razões de sua gloria, pa-
rando respeitosamente em ci-
tações ou aventurando-se numa
clara defesa ante as passagens
amargas de sua vida.

Entretanto, certo critico mu-
sical norte-americano, o sr.
Harvey Wickman, num maga-
sine literário de sua terra, aca-
ba de escrever uma pagina
injusta a respeito do genial
compositor.

Para que? Qual foi a sua in-
tenção ? Fazer algum bem á
humanidade ?

Não. Apenas desfolhar cren-
ças e esmorecer aspirações;
mas — alto lá ! — ninguém se
conforma em vêr altares a-
pedrejados...

Beethoven foi dos poucoshomens geniaes do mundo a-
quelíe que, talvez, maiores jus-tificativas merece pelos seus
defeitos, que elle combatia,
embora enfermo, victima de
uma origem inglória e de um
ambiente intimo martyrizante.
ETElle não nasceu neste es-
plendido século XX, século do
povo, em que o talento, quan-to mais obscuro pela origem,
mais apoiado pelo nosso culto.

Orgulhoso como artista, sen-
tindo-se acima de qualquerataque, dizem seus innumeros
biographos, como homem era
um humilhado, o verdadeiro
espectro da Dôr. Por que mal-
tratar a sua memória? Sómen-
te gloria merece quem sempre
realizou estas divisas béllissi-
mas :

«Fazer todo o bem
que seja possivel;

Amar a liberdade aci-
ma de tudo ;

Ainda que seja porum throno, jamais trahir
a verdade».

Infelizmente, não só Beetho-
ven, o artista, mas também o
homem é mal julgado pelo cri-
tico.

Vejamos o artista. O sr. Wi-
ckman tem carta branca parafalar sobre a musica, porém,eu, na minha ignorância mu-
sical, acho irrisórias certas in-
sinuações suas. Um phrenolo-
go não abriria brecha tão pro-

funda no sub-consciente de
Beethoven, achando, por exem-
pio, que elle só estava no seu
ícitio, inspirando-se nas ruas
atravancadas de Vienna, como
no thema da 5a symphonia, e
não dentro de um jardim, co-
mo reza a historia da sonata'•Ao clarão da lua". Muito bem!
Isso é que é vetar os direitos
da inspiração ! Beethoven não
podia crear sob a influencia
de ambientes delicados ? Ora !
Por mais accentuadas que pa-reçam as inclinações caracte-
risticas deum artista, ninguém
pode limitar os ambientes, queinfluenciam sua personalidade.
E' absurdo !

Aliás, a mais clara,verdade
sobre a questão é que os am-
bientes, que os . cercam, estão
abaixo de sua faculdade de
sonhar; os artistas alimentam-
se de invisiveis bellezas, des-
encantadas de mysterio em
que se oceultam pela varinha
de condão de sua esthetica, e,
até parece que os defeitas, as
enfermidades, a miséria, quan-
to mais os afastam do goso
completo da realidade, mais
os revigoram, como aconteceu
aos immortaes Homero e Mil-
ton, cegos, a Lord B^ron, coxo,
ao próprio Beethoven, surdo.
Transformam-se em verdadei-
ros celicolas e, para revelarem
a belleza, tanto faz estar
numa rua atravancada como
num jardim, num palácio co-
mo numa choupana...

Antes a opinião do critico
se estendesse a uma questão
de esthetica visual — Beetho-
ven, com o seu gênio repúbli-
cano e suas feições á Danton
ou á Luthero, accommudava-se
bem na moldura das ruas;
mas, assim mesmo, ainda se-
ria muito mais relativo ideali-
zal-o dentro de uma daquellas
immensas e tristonhas paisa-
gens flamengas, por exemplo :
que harmonia vêr-se aquella
possante e bella cabeça de ar-
tista, meditando á sombra de
um roble centenário, tentan-
do, talvez recompor, num Hn-
do sonho, o canto de alguma
ave maravilhosa, que seus
olhos viam e seus ouvidos
nunca mais poderiam ouvir..-
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Vejamos, entretanto, Beetho-
ven-homem.

Assim o vae perfilando a
penna biliosa: — "--.o rude e
tosco Luiz... republicano... de
temperamento, modos e vesti-
mentas atrozes... esse homem
do povo que sempre andava
de amores com alguma espe-
cie de condêssa... etc etc."

Façamos uma analyse justa :
o 

'"rude 
e tosco Luiz" nasceu

num lar obscuro, adverso e
sem carinhos. Através das
mais áridas biographias, ima-
ginemos como foi a vida da-
quelle menino, que cresceu
sempre tendo ante os olhos
apavorados a figura esquálida
de uma mãe doente e a figura
horrível de um pae ebrio!

Quantas vezes não foi para
o leito com os olhos mareja-
dos de lagrimas, a mente pe-
sada de sonhos trágicos, os
seus pobres dedos de crian-
ça, que nunca tiveram a doçu-
ra de possuir um brinquedo,
sangrando pelo estudo for-
çado do piano... Depois, a
juventude, com os seus an-
ceios de gloria e de praze-
res, para elle, entretanto, di-
viclida em dois differentes ca-
minhos: de um lado o peso
de uma familia ingrata sobre
os hombros, a consciência de
sua condição plebéa, numa so-
ciedade exigente, a revolta
contra o meio grosseiro, que
lhe maculava a educação in-
delevelmente, e, emfim, a ter-
rivel, a esmagadora allucina-
ção da surdez, lentamente in-
vadindo-o, arrastando-o para
a noite horrorosa do silencio...

E, do outro lado, o prazer,
a alegria, o amor, o SOM en-
chendo de esplendores o ca-
minho dos outros homens, os
NOBRES, os PERFEITOS...

Era um martyrio e o GÊNIO
humilhado reclamou a sua par-
te. Lutou desesperadamente
pela felicidade, aperfeiçoou-se,
lutou até contra o atavismo
violento de sua origem... E,
basta esse heroismo de auto-
didacta para alimentar a ve-
neração de todos os povos.... No emtanto, breve elle
via a totalidade dos seus es-
forços destruida na parte mais
bella. Através as mesuras di-
plomaticas das cortes curva-
das ante seu gênio magnífico,
sua alma sensível, arguta, des-
confiada, percebeu a frieza que
caracteriza, delicadamente, a
diíferença de classes: os or-
gulhosos von (titulo de nobre-

za) nunca se misturariam com
o obscuro van Beethoven (seu
titulo plebeu). Ahi o seu or-
gulho explodiu, por todas as
formas, até no vestuário, além
de elle já viver atormentado
pela doença, porém, não por
atrocidade de gosto, como fri-
za o critico. Si a nobreza só
se dobrava ante a sua arte, de
que lhe valeria imitar falsas
elegâncias, inúteis?

Naquella época de tantos pre-
conceitos, isso dava margem
a interpretações ridículas e
Beethoven era sincero demais
para se expor a mal entendidos.

Contam que o amor o modifi-
cou um pouco, mas com que
melancholia, sabe Deus...

Quanto ao seu temperamen-
to, apesar de torturado por
tantos desgostos, era bellissimo
temperamento, que sempre
amou a sociedade, á qual nun-
ca atacou, e que só evitou de-
pois do desengano amargo da
surdez incurável.

Ha cousa peior neste mun-
do que ser defeituoso? Estar
em pleno vigor da mocidade,
cheio de esperanças, desejos,
ideaes, para realizar uma vida
esplendida e não poder gosal-
a ante o caminho barrado por
um obstáculo secreto ?

Tentar illudir-se a si mesmo
em busca da felicidade já é
uma triste compensação para
as almas indomáveis.

E o critico, olvidando todas
essas desgraças, ainda embir-
ra com as mais escassas mi-
serias beethovenianas...

E friza, com dúbia ironia:
«...esse homem do povo que
sempre andava de amores com
alguma espécie de condêssa...»

Mas quem é que tem a au-
dacia de negar a um indivíduo
o direito de ter finas aspira-
ções?! Sobretudo si esse in-
dividuo é um artista ?

Será que Beethoven, por ser
republicano, isto é, por defen-
der os direitos do povo, tinha
obrigação de escolher noiva
entre as mulheres plebéas?!

Condemnar o regime ans-
tocratico — e elle tinha bastan-
tes motivos para o fazer-não
é condemnar as mulheres aris-
tocratas. Elle odiava os bra-
zões, mas não odiava as ar-
mas heráldicas do espirito —
buscava uma mulher fina, es-
piritual, que o compreendesse
e, si não fôsse possivel en-
contral-a nos palácios, muito
menos provável ainda seria
encontral-a nas tascas.

Por ter ideaes avançados, elle
defendia os direitos do povo,
mas, das agruras de ser pie-
beu já andava cansado ; só po-
dia resumir os seus impossi-
veis sonhos de felicidade nos
palácios, onde moravam as
princezas, que seu amor vestia
de irradiações resplandecem
tes...

No entanto, como eram co-
vardes aquellas heroinas !

Pobre Beethoven! Foi jus-
tamente o que elle mais sen-
tiu — não possuir uma lin-
da fidalga, terna e corajosa,
que affrontasse por amor o
despeito dos von espectaculo-
sos, casando-se com elle, o
plebeu, mas o illuminado da
Arte, o immortalizado da Gio-
ria, por todos os séculos fu-
turos...

Nunca teve a mão affectuo-
sa de uma esposa que o con-
solasse nas horas de amargu-
ra, que florisse o seu coração
vazio com um sorriso, que cer-
casse a sua vida erma deemo-
ções e de belleza...

Podemos imaginar todo o ro-
mance afflictivo de sua vida
através de suas próprias pala-
vras :

.vos outros, oh ! homens,«.,

que me julgaes louco ou mi-
santhropo,quão injustos tendes
sido para commigo !•. Dotado
de um temperamento vibrante,
accessivel ás distracções da so-
ciedade, jovem ainda, fui obri-
gado a refugiar me em minha
própria solidão... como pode-
ria eu revelar a falta de um
sentido que em mim deveria
ser mais perfeito que nos ou-
tros ? Devo viver como um
proscripto--só, sempre só. A
consciência dessa desgraça le-
vou-me ao desespero e só a
minha arte me deteve... Paci-
encia, dizem-me sempre, mas,
não é fácil ser philosopho por
obrigação aos vinte e oito annos;
não é fácil... E' mais cruel para
um artista que para qualquer
outro...» ,

Eis o que foi a vida de
Beethoven, através de seus
justos primas.* 

Apesar de tudo, elle nos le-
gou as mais bellas creações
de seu gênio torturado, dan-
do-nos, com seu desprezo pe-
los maus e sua heróica resi-
gnação ante a desventura, o
mais altivo exemplo de no-
breza que possa conceber a hu-
manidade.

Victoria, 3-4-927.
B. H. 1
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Vem !... No silencio tepido minh'alma
Sentiu a estranha commoção

Que te annuncia, docemente calma...
A noite"envolve a minha solidão.

Vem... A essa interna agitação suspensa,
Abro-a de par em parE, adivinhando em mim tua presença,

Meu coração todo, numa onda im mensa,
Sente-se encape/lar.

Da realidade rompe-se a cadeia,
E, como ao sopro do «simoun»,

Em nuvens de ouro se transmuda a areia,
Teu hálito de fogo me incendeia

Os sonhos, um por um.

Nada de humano, ó sobrehumana, explica
A encantaçãq que insuflas no ar...

Vem!... que, de novo, illuminada e rica,
Minha imaginação intensifica

Sua potência de crear.

Toma-me inteira... Do meu verbo faze
Queixa, grito ou clangor...

No rasto leve de teus pés de gazeDá que uma cha mma novamente abrase
0 meu peito de amor !

Tudo, em redor, de claridade inunda
Tua divina combustão.

Força que exalça,\lume qué fecunda...
Oslolhos se abrem... a alma se aprofunda...rica mais amplo o coração...

E, todo entregue à posse do teu beijo,0 meu espirito nào é mais
Que um accorde de lyra ou que um lampejo,Asa ar roubada, em rutilante adejoAos mundos ideais. '
Do nocturno silencio no contralto,

. . Fbria de santa embriaguez,Ardo, scintil/o e me consummo e exalto,Ascendo aos céos, quero subir mais alto,Mais alto cada vez !...
*

Inspiração L. das cousas um momento
_ «asga, afinal, o escuro véo£, ao sopro gerador de teu alento,
ni-rf- * em harm°"ü meu tormenio,Dando a meu verso a gloria de um trophéo '

MARIA
>

EUGENIA CELSO
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Aspectos apanhados por occasiáo da ceremonia do casamento da senhorite llka Soares, filha do

nosso amigo sr. Oliverio Soares, com o sr. Manoel Alberto da Silva, do alto
commercio desta praça.
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I

S rosas, no jardim de
serto, pétala a pétala,
se esíolham...

***

Nem mais um rui-
do na alameda, senão
um vago rumor de
alguém que vae pi-

sando, ao de leve, as folhas amarellas,
que do alto vão cahindo...

Eu prolongo o ingênuo olhar ao lon-
ge da aléa. onde dormem as sombras
numa conjuncção symbolica, pensando
em ti, ó doce miragem...

*-***

i

Eu sei que estás longe, bem longe de
mim. No entanto, tu ainda vives para
meu desejo, para meu sonho... esse éter-
no sonho que me acompanha pelas ho-
ras de melancolia e se ennovella nas
visões dolorosas !

As flores, o caixão, os cirios a arder*
grinalda atando-tç os cabelios, e o pran-
to em torno... Tudo me diz que estás
longe de mim, além deste jardim tran-
quillo e silencioso, por onde agora vou
mudo e sozinho e onde vive a saudade
— a triste saudade de nossa alegria.

*****

Em fim te vejo...
Sob o opallecer do luar, que se eleva

sobre o estendal das franças verdes,
com a mansidão das asas brancas e si
lentes cios pombos — surges a me guiar
os passos...

Insensivelmente, ante o livôr de tua
apparição — caminho de joelhos, mysti-
camente...

***

Abriram rosas, e o jardim refloriu —
refloriu miraculosamente...

*****

E quando as tuas mãos finas, em sub-
tii afago, me alisam os cabelios —sinto
a lina sensação do eterno frio, que te
amortalha...

E eu, ao pé de ti, em doce e grave
adoração, vou ouvindo a voz de meu
destino e não compreendo, não posso
compreender, que é finda esta batalha...

innniTT.] ¦_•••• ••¦•••• ••< rmillllHMIIII||||M».ri'»IM_rilMMlIT^
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Vista do interior do bello edificio, distinguindo-se parte da platéa, varandas e camarotes
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VICTORIA MODERNA

Nova rua aberta pelo actual governo em prolongamento á rua Santos Pinto,
dando fácil accesso á Cidade Alta.
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Crescem, lá fora,
Ao silencio lunar,
Com brilhos este/lares
E aos milhares,
As palmas de ouro dos loureiros*
Sào tào ricos e cândidos agora,
Oue mais parecem os prêmios derradeiros
Para as frontes dos últimos guerreiros
Que vão subir,
Que vâo cahir,
Que vâo morrer,
No combate da vida a combater,
A combater. .

*

Combate eterno e vão.
Quantos triumpharão?

Sois vós, oh l áureas palmas,Coroas rutilantes
Da legião das cre aturas e das almas,
Que estão lutando agonizantes
E que ainda vão lutar
E triumphar . . .
Triumpho infinito e vâo.
Quantos merecerão ?
Multiplicai, áureos loureiros,
As áreas e os terreiros
Da f/orificaçào,
Porque sào tantos
Os humildes, os heróes e os santos,
Que os vossos áureos louros nunca bastarão*
0 impio mesmo terá a coroa do perdão...
E quando vier a hora irreal
Na asa do silencio final,
Insígnia e gloria todos obterão !
Multiplicae, áureos loureiros,
As áreas e os terreiros,
Da f/orificaçào,
Porque na hora dos prêmios derradeiros,O ímpio mesmo terá a coroa do perdào l
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REAL TZ.A ÇÕES D O GOVERNO ÁVIDOS
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Aspectos apanhados nas importantes obras da ponte de ligação de Victoria ao continente, vendo-se,
ao alto, o encontro em construcção sobre o canal sul e, em baixo, o outro encontro, quasi

concluído, na ilha do Principe"$obre o mesmo canal.
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AvT;(3w%í' Arle, fragor dos sec'los redivivos I .[ M\cPfy/n
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////Wf. Phrynéa ou Beatriz, por lt adorar klm^lvf'^

iWj|íl eu erigira, desde os primitivos il |\Vw^!wQi
¦¦'4^A^/irJl tempos, a vida e o Cosmos num aliar. j4A\v^^^Ki.r-."^ .... 4f:'jil 1 V V Ê;'-'M

V\\\ .mW VI
\\\\m\\\v =••.*,5/ pudessem teus olhos, dois soes vivos,

no seu clarão diluir o meu olhar,
nâo terias meus olhos mais captivos
do que é todo o meu ser para te amar.

Canção de uma alma noutra repetida,
és como o amor: um êxtase das almas,
onde ha infinito e gênio e coração !
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Eymno d Belleza, que é o esplendor da vida,
passas por entre um turbilhão de palmas,
levando a Terra d gloria da Amplidão !
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PROMOVENDO O PROGRESSO DO INTERIOR DO
VIDA CAPICHABA

ESTADO

: ¦• ¦ • *-- _H .-•".>-. , *^Jt<^,_tí^^^-> *>--3fo ¦ ¦•.¦¦' -¦ ¦¦ \ • ¦«#? S-¦ •_¦?* ¦ *¦' **wi^_s?^*' &tLf?***^- v K^KB-** -*

'""'"' >*J^^S!!**^SjSi-^Í^fl^í^'' *^wBB^g^ ^4^*^*^: • .*'>'* *^BM65k|f*»afe. - t**<

^B**._H_-_-_-_l mW -fl HP_-_y_9 BÉ^^^^^^fll ^^^Ea-iil^'-! igSêJS-J-Í ^_É_____y?S! B ^"^ '-w*;!!^"

¦p^yfi^ifceM Sar-aMB smBtA- ^'^¦^•^^^^^^^^^WSrTT —ill a * 'Mp' " f ¦¦. wa W. ,. ^^____-_-_-_-t_-_-_-_-_--*_s_-—_-_-_-_-__! BB-Hyx-M8^^jlBB|^BMBB.J*Wi^*P*>^-,^*^^^TT''-- .^nn ij, »-.*>..-—^¦.l-j *.*-v~-eg*^srf^*"~'*"f --.w^-j... ¦>. ¦»-_»¦;- -• "iiiMiMJr,*',^MWMttfBIMIlTl ffM^F ^^^^MMM^^^^^^B'K^fNffW_BB-wiinwiitiuMiii ^^¦a@ÉÍ_____» '*.;•' •{¦^^¦•-•^gw-v--* . ¦ *j ..•,Mj-j-»^M>a><A»iMiaBH6i---_-B .tt^B!W*^**w&*.3asp*«gilBM.M?.SBBra ¦:. .•.¦•**•.,. ,*' ... BM_-_-_BBS-fl_-_-_H*-_f*SiJ^9Í.^H H
, -c^ —:-jtyy#_aSSl Mi,,,,^mT-rrTHBBfí*TWWrT*noiiW^^T^^^^ arsa-»**»-* -*"" ¦.;;.( I MMMMM).'. MBBbB W

í^&r"^^^^^ I [''"*>'¦? ^ Aji» .v^ ¦•'^c''#,*'?*t's'.*i^ L_-_-i -HLVj-^bJ KSp*****-***» -Mi_ri^^V_ÍH-_H Ib_hi Vl-^ES^I Hl^l

j-.^-^j-** v*^» ^^^.:*A^*y^B*JR^I^ ._^^^*m*s_BnBB ffl ftfWr^^ ____¦ ____i In ________ -^^K-hh^^vS^^^^h p ^^lHR.B H^B ^udÉI SI

•í-^TT'' "C?"***»'^ ^Vg* '*-l">' c tfjflwl Ili' Sa-Ni ^-H ^B_fc_fl

.. **%,.,. c i"j *%£iviJiíÍ!»*(>Kv'*¦ A- 
*^*i'3^^' •'"*** *¦*¦ "*a,t-'*- ', ¦"*"¦¦; .-'"¦*". • **-, ^^.isÊs/r^^ ^y^^Bl ^B__^BB-______^Bt*'^^,'*-hsv3,-Bl ^^^'^piWmlB-^-^^Et^^lMiiii^^^

Ponte interestadual sobre o rio Itabapoana, em Bom Jesus, construída

pelo governo Florentino Ávidos.
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Outro aspecto da praça da Independência, apanhado da esquina

com a Avenida Capichaba.
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UER a «Vida Capichaba» uma ligeira impressão
minha, sobre o que se ha feito nos últimos tempos
pelo progresso de Victoria, e especialmente nos ul-
timos três annos, relativos á actual administração
municipal, a cujo serviço publico empresto modes-
tos esforços, no desempenho de uma das suas

funcções. j
Cumprindo o seu desejo, é impossível fugir-se

ao reconhecimento de que, máo grado o pessimis-mo e o derrotismo do capichaba, a cidade vae celeremente realizando
sua transmutação*completa, melhorando, dia a dia, o seu aspecto ur-
bano, na escalada do imperativo destino, que lhe foi reservado pelanatureza, por força de sua posição geograpliica.Da Victoria dos primeiros annos do Brasil republicano, suppo-

nho que os aspectos são quasi inteiramente modificados.
Ha dias, perante eminente jurista, na defesa em Juizo de um in-teresse municipal, ligado á Praça Costa Pereira, depois de esclarecer-

mos com o testemunho de pessoas aqui nascidas, e vinculadas áterra em actividade politica para mais de trinta annos, commentava-mos, findas as inquirições, a mutação impressionante, soffrida pelazona, em que se encontra a actual praça, com o desappaiecimentocompleto das ruas do Sacramento, S. Manoel, General Câmara, S.Diogo, Pereira Pinto e mais ainda do que era a própria Praça Cos-ta Pereira. Trata-se de uma radical transformação, que se effectuouem poucos annos, sob as nossas vistas.-Nao tenho pretensão, nem autoridade, para insistir em rememo-rar as velhanas passadas e confrontai as com as realizações, queabonam o nosso progresso, urbano e municipal; é-me bastante accres-centar que assim tem acontecido em vários pontos, sob o carinho dos
governos estadual e municipal.

.i;,-in* „ Ç/* confessar q^ taes governos, na successão dos seus
^X lrS: i ' na n?edJda de suas possibilidades, contribuído para
m d /!*,? 

r,emodelaÇaO que se vae operando sob as minhas vis-tas de capichaba sem as moléstias do derrotismo e do pessimismo.
res no ftlLma,JPreCÍf ^ íeita, COm serenidade.abstrahidos os pendo-
ministrÍS nW *POíe ÍUg*r de, encontrar no trabalho da actual ad-ministrado municipal, conjugada ás iniciativas do governo do Fsta-
delação O ZoHnt HaS^°frÍbUÍÇÕ6S feitas em beneficio desàa remo"
hora a' de Sfi ~°"a| n^es três annos' teve sua cidade me-

se ribfellariü o rÍ2JS 
* 

?ü° 
ad^ttlr d screpancias, contra as quaes

era cincoainos ntrScT 
° C,0"s,dfravel de sua população, o numero

s >ir ú^d^ma!s r L,rC1'ed,taV?] dG Ctínstr"eções, as rendas que
Ss nm nrnínf por ,f 

"to',os automóveis que cruzam suas
H dade fOto neste K^' 

resil]tado do calçamento quasi total da ci
de aleu, !Z°'° 

I,llovimento urbano incomparavel com o
Uma dCpIH T passados' e afn*da outros motivos fortes.
co,mS£ ,rÇa°' n° rment0' impede-me de que ou-commcntanos justos açcrescente em favor da actual adminis-tração do Município.

feito, eean.TiSSteelsleStJnSHlta,ni de Um ligeir° exame do que se ha
recidas aoO mandatos db S Ti* m/lã daS mensagens, offe-
que, nestes três ar,ò? _ 1 P ' f comPeUem a que se reconheça
de bôavontdITZga^lKl^ffif fA de trabalhoe
mais accentuadás a ímOtTda? ar*r r^te ¥mos~ deu-uma dasaneme tidas paia a finalidade do seu baptismo'emoade setembro de 1551. "
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HONTEM E HOJE
Palácio io Governo io EM ilo Espirito Sanlo
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Apresentamos na pagina, á

esquerda, cinco aspectos diffe-
rentes do hoje bello edificio
etn que está installado o Go-
vèrno estadual, na cidade de
Vietoria, capital do Estado;
faltando, ainda, a primitiva
photógrãphiã, antes do accres-
cimo de duas janellas no pa-
vimento térreo, então indis
pensaveis para a melhor ins-
tallação da antiga Administra-
ção dos Correios da Pro vin-
cia, tal se vê do primeiro eli-
chá. com sete janellas, quando
eram cinco, com entrada pela
Ladeira do Palácio, lado da
rua do Commercio.

1? clichê: Representa o Pala-
cio antigo construído pelos je-
suitas, lal como era ao ser
proclamada a Republica, em
1889, tendo, então, a frente do
lado onde existia a Igreja de
Santiago, também chamada
Capei la Imperial, onde esti-
veram os ossos do padre An-
chieta. Na torre mais elevada,
muito conhecida por Torre do
Collcgio, existia, além dos si-
nos, um grande relógio queaceusava, fortemente, quartos.I|2 hora, 3j4 e seguidamente
a hora, precedida do signal
para despertar a curiosidade
publica. O pavimento supe
rior, muito espaçoso, era oc-
cupacio pelo Artigos Bei ticos,
repartição do Ministério da
Guerra, com-, um g;raude de-
posito de armamentos; pavi-Ihões e trophéos de guerrado Paraguay, armas victdrio-
sas do glorioso povo capicha-
ba, que derramou o seu san-
gue pela Pátria extremecida.

A torre mais larga e de
menor altura servia para re-
petir os signaes do morro «Mo-
reno», referentes aos navios,
que procuravam a barra em

demanda á bella e encantado-
ra bahia de Vietoria.

Ainda uma referencia digna
de nota:

No Império, o Palácio da
Presidência da Provincia, como
acontecia, em quasi todas as
casas antigas da Capital, era
externamente caiado, corren-
do no sopé de todo o edificio
uma larga barra de côr roxo
terra ou vermelho ardente.

Poi Salvador de Araújo Fan-
zeres, pae do eximio pin toi,
nosso conterrâneo Levino Fan-
zeres,o primeiro artista, ainda
jovem, que pintou a óleo (ama-
reito e verde) a parte externa
de todo o edifício e ainda,

Intellectuaes espíríto-santenses
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O dr. Miguel Thomfs Pessoa,
fallecldc, autor de alguns trabalhosapreciáveis, entre cs quaes uma"Historia da Provincia do

Espirito Santo."

mediante contracto, todo o in-
terior do mesmo Palácio, mal
cuidado em outros tempos.

Ainda no Império, foi nessa
Capella tradiccional c já des-
apparecida, que se realizou,
inesperadamente, sem appara-
tos nem convites, apenas com
a presença de pessoas da fa-
mi lia e padrinhos, o casamen-
to do então presidente, culto
e modesto, o grande vulto
paulista, ha pouco desappare-
cido — Martim Francisco, com
uma distineta senhorita capi-
chaba, natural do sul da Pro-
vincia.

2? clichê: Representa o Pala-
cio, de lado, para a bahia de
Vietoria, ainda antes de ser
proclamada a Republica, ten-
do a ladeira, anteriormente
íngreme e calçada a silhares
e pedras meudas,
deveria apparecer
graphia primitiva,
mamos, em vão.
pouco caso dos nossos ante-
passados, transformada na es-
cadaria longa, mas de fácil
accesso, mandada construir
pelo 1? vice-presidente, dr. Mi-
guel Amorim, tal como se lia,
então, na pedra mármore, que
existiu na ultima pilastra, á
esquerda de quem sobe.

3) clichê — vista do bello
edifício reconstruído pelo pre-
sidente dr. Jeronymo Montei-
ro, transformando, com esse
melhoramento, afrente do Pa»
lacio para o mar, quando an-
tes era para a Praça João CU-
maço.

4? clichê: O mesmo Palácio
com a formosa escadaria, qne
lhe dá accesso.

5? clichê: Finalmente, um
aspecto do Palácio, á noite,
com as suas fachadas, opu-
lentamente illuminadas.

tal como
na photo-

que recla-
devido ao

¦¦¦¦
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Estacas de cimento armado, de 16
metros de comprimento,

fabricadaspela COMPANHIA BRA-
SILHEIRA DE MELHO-
RAMENTOS E CON-
STRUCÇÕES, com ci-
mento DYCKERHOFF,
para o edifício dos
Snrs. Santos $ Comp.,
no antigo Edem Par-
que.A' esquerda, vê-se
uma estaca antes de
ser cravada e, ao alto,
duas estacas, depois
cravada s até a nega,
tendo recebido, cada
uma, cerca de 400
pancadas com um ma-
lho a vapor de 2.000
kilos de peso, caindo
de 1 metro de altura.
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imento «DYCKERHOFF», usado para obras de confiança, foi o vencedor, entre 14 concurrentes,
para as Obras do Porto de Victoria.

' firma Christiani & Nielsen preferiu-o para as obras da Ponte de Collatina, sobre o Rio Doce.
ÚNICO AGENTES : — HAU P T & C O M P. — Rio de Janeiro

Agentes em Victoria - DUMANS & COMP.
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O bello edifício da Prefeitura Municipal, inteiramente remodelado pelo actual
chefe do executivo do município da capital, sr. Octavio Peixoto.
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Zto Congresso, com garbo, a "leaderançd
Conduz, entre os applausos dos seus pares;
Cotn geito e com paciência singulares,
Da politica a meada desentrança.

No foro on nos serões parlamentares,
Trabalhador, jamais vácilla on cança.-
Inimigo cie "encrenca" e de "lambança",
Quer tudo bem direito e em seus logares.

Alma ao bem sempre aberta, grande e boa;
Mas si alguém o machuca,.. Virgem! Certo
Osso duro de roer tem pela proa..-

Mas para o mesmo^alguem tem, na concorctn
— Quando o procura—o coração aberto
Como bandeira*da Misericórdia!

m
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Esplanada construída na ilha do Príncipe, para os serviços da Ponte. Vê-se, ao fundo,
um caixão metallico em montagem e, á frente, uma das embarcações destinadas ao

transporte da ponte do estaleiro para o local definitivo.
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Pr®ça.da Independência, destacando-se o majestoso edifício do Theatro «Carlos Gomes».
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Hoje nâo ha nenhum technico ou economista,
que conteste depender o progresso agrícola, de
qualquer paiz, dos melhoramentos introduzidos
na cultura do solo, sem o que a producção não
attenderia ás necessidades do consumo.

Sem a substituição do trabalho manual pelos
motores animados e inanimados (e ahi está o
desenvolvimento da monocultura), periclitaria o
bem estar da humanidade.

Em muitos paizes o incremento no emprego
das machinas agrícolas se tem dado em segui-
da ás grandes guerras, como na França em
1870 71, nos Estados Unidos após a guerra da
secessão, e, no momento actual, é notável o
aperfeiçoamento trazido á mechanica, applicada á
agricultura.

Observa-se, a todo instante, a introducção de
melhoramentos nos differentes typos de machi-
nas, como creadas e inventadas novas machi-
nas, desde as do preparo do solo até as de be-
neticiamento de produetos.

Se quizermos elevar nossa producção, comba-
tendo, em parte a inquietação social devido á
carestia da vida, teremos de volver nossa at-
tenção para o melhoramento das condições do
nosso trabalho agrícola. E, nesse particular, a
situação do paiz é sombria em face de outras
nações.

A nossa mão de obra na lavoura é má, não
ha quem possa contestar esta asserção, tanto
em relação á quantidade como á qualidade, e a
diffusão da machina no nosso meio agrícola, con-
stitue questão nacional de grande relevância.

José Bonifácio, nosso patriarcha, já dizia, em
1823, assignalando as causas do nosso atrazo
agrícola, que "20 escravos de trabalho necessi-
tarão de 20 enxadas que todos se poupariam
com um só arado".

Tudo indica que, na defesa da nossa produc-
ção agrícola, se faz mister um largo movimento
pela applicação de apparelhos agrários, em lar-
ga escala, na nossa agricultura. E será essa,
por sem duvida, uma das missões de maior re-
levancia do Ministério da Agricultura. Negar-se
não pôde que, desde sua creação, vem sempre,
com a amplitude desejada, o Ministério con-
correndo para a liffusão da mechanica agrícola no
nosso meio rural, com o precioso concurso das
inspectorias agrícolas. Entretanto, a acção des-
envolvida pelos nossos agrônomos poderia ser
muito mais útil e intensa, si ao lado do ensino
ministrado, fosse possivel facilitar a venda do
material agrícola pelo custo no interior dos Es-
tados.

Tenhamos presente ao espirito, a modificação
do regimen econômico que atravessa o mun-
do, coincidindo com a elevação dos salários e a
diminuição da mão de obra, exigindo um me-
lhor trabalho da terra para dar fruetos compen-
sadores e sendo essas as principaes causas do
desenvolvimento e aperfeiçoamento das machi-
nas empregadas em agricultura.

A nossa suspirada emancipação econômica só
poderemos obtel a se nos apparelharmos para
as justas de competição commercial com outros
povos — produzindo muito e barato e em con-
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Pequena praça, formada pelo encontro das ruas 13 de Maio, Prof. Balthasar, Gama Rosaf
com calçamento a parallelepipedos feito pela actual administração da Prefeitura Municipal.
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dições de luctarmos na conquista de mercados
para nossos productos.

De conformidade com os dados colligidos pe-
la Directoria Geral de Estatística do Ministério»
em 1920, o valor das machinas e instrumentos
agrários, pertencentes ás propriedades recensea-
nas representa menos da trigcsima parte do
valor total dos immoveis. Num total de 648.153
estabelecimentos recenseados em 1920, somente
07,351, ou seja pouco mais de 15*p possuíam
instrumentos ou machinismos d s ti nados ao cul-
tivo do solo.

Ia' ainda a Directoria Geral de Estatística que
no^ fornece os seguintes dados interessantes so-
bre as médias por kilometro quadrado, de área
lestinada ás plantações, quanto ao emprego do

arado.
NÚMEROS DE ARADOS:

Total Por km.2
de área cultivada

Rio Grande do Sul
Santa Catharina
Dbtricto Federal
Paraná
Rio de Janeiro

73.403 9.70
6.126 5.23
154 3.58

7.000 3.14
4.234 1.48

27.922 1.41
678 1.29

17.573 1.12
222 1.09

3.944 0.24

São Paulo
Sergipe
Minas Geraes
Matto Grosso
Outros Estados

141.196 2.13
0 que se dá com os arados acontece também

eom as grades, cujo numero não alcança a uni-
dade por kilometro quadrado oecupado pelas
plantações. Quanto ao numero de tractores, pe-
ios dados colhidos pela Directoria Geral de Es-
latistica, em 1920, existem no paiz 1.706 desses

1 parelhos, sendo o Rio Grande do Sul com
¦ 7, Sáo Paulo com 401, Minas com 153, Para-

ná com 951, Santa Catharina com 94, Rio de Ja-
neiro com 58, Pernambuco com 36, Parahyba
eom 12, Bahia com 12, Amazonas com 6, se-
guindo os outros Estados com menor numero,
nâo havendo nenhum no Piauhy, Rio Grande
do Norte e Acre. £

Com a creação de campos de motocultura essa
situação já se acha modificada, havendo um pro-
missor movimento pelo uso do tractor, o qual
será bem maior quando passarmos a usar o al-
cool como combustivei, ou dispuzermos do *pe-
tróleo no paiz.

E' evidente, deante dos dados expostos, que
o uso das machinas agrícolas ainda se faz mui-
to estrictamente entre nós. Ao mesmo passo, a
qualidade e quantidade da mão de obra não
correspondem ás necessidades da cultura das
nossas terras.

Infelizmente, a exemplo do que se dá em todo
mundo, é notório o êxodo dos campos para as
cidades no Brasil — phenomeno social e econo-
mico, que está a exigir a nossa attenção.

Já se observa que, entre nós, as cidades já vão
exercendo também "o papel de bombas aspi-
rantes" na população dos campos.

Diffundir a cultura mechanica no nosso meio
rural será augmentar as áreas cultivadas e per-
mittir que as terras, convenientemente amanha-
das, adquiram aptidões novas, sto é, maior
produetividade.

Ninguém, que considere o nosso futuro agri-
cola, poderá contestar mais a imperiosa neces-
sidade de um forte movimento em favor da
applicação de apparelhos agrários., em larga es-
cala, na nossa agricultura.

Póde-se dizer que, na divulgação do empre-
go das machinas agricolas, reside uma das ar-
mas mais valiosas para a lueta econômica en-
tre os povos.

A machina agrícola economiza a mão de obra,
torna a producção mais rápida e abundante, e,
por conseguinte, augmenta a riqueza do paiz,

Não bastará, entretanto, possuir a machina
agrícola, tornando-se preciso também saber ap-
plical-a. f ;¦¦• -'¦'. . ¦

Não ha negar que a mechanica agrícola, auxi*
liada pelos methodos inteüigentes de cultura,
estará reservada a resolução de uma grande
parte das nossas ambicionadas transformações,
que poderão levar o Brasil a competir com os
demais povos, na conquista de mercados para
os seus productos.

Arthur Torres Filh«
(Kx-Inspector Agrícola Federal no

Kstado do Espirito Santo).
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Edifício do Grupo Es-

colar «Gomes Cardim»,

construído pela actual

administração do

Estado. ¦«
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LU a*. A DEFESA DO CAFÉ , f^Wj
^^. ^"^/zJ Por Aristóteles de Queiroz lijk^^ a/^%S—*^f (Direetor da Associação Com mercial) ^^-"—^r
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!;:lncu_masituaV'ao mais commodíi para nós do que essa cm que vivemos de entra-i. conseguidos pelos esforços dc Sáo Paulo, Minas e Rio.
(An m m n rl rt. mno nõn íncín

JSSUMPTO da mais palpitante actualidade é, de certo, a da defesa do
* café, o qual nos interesa muito de perto, uma vez que a nossa quasiúnica cultura é a da preciosa rubiacea.

Organizada que foi pelo Governo Federal, na administração Epitácio
Pessoa, passou cila a São Paulo, logo ao inicio;do quadriennio

Bernardes.
Ao grande Estado, pois, ficou precipuamente entregue a importanteorganização, como o mais directamenle interessado na questão, na sua qualidade

Q. -p¦'¦'"¦ ¦'.'¦'. de maior produetor.0 
vr ln,C]0L),.as suas demarches junto aos mais Estados caíeeiros e, ha doisannos, Minas e .Rio de Janeiro organizaram os seus serviços dentro dus mesmosmoldes do de Sa * Pa ilo, congregados todos na defesa commum do immenso pairi-momo, que e a base da riqueza nacional e o seu principal sustentaculo.r^ses tres listados já legislaram sobre meios de deíesa e essa legislação praticadaja vem concorrendo para a sustentação dos preços nos mercados produetores, como

* • M; n°s consumidores.A maior eliiciencia da defesa depende, no emtanto, na conjuneção dos esforços
o,. (,í- todos os Estados produetores.us coetticientes do Espirito Santo, Bahia, Pernambuco e Paraná, reunidos, são res-penaveis, e dahi a necessidade de congregal-os sob o mesmo regimen clc distribui-çao, evitando a plethora nos pontos de embarque e, conseguintemente, a

especulação e baixa,numa situação mais comn™ '
das francas e preços bons,

p. ra Commoda, mas não justa.
K-A™! que aProveitP'mos esses esforços e para elles não éón corram Os?u decente mesmo que vejamos os sacrifícios do lavrador paulista, mineiro e

Fm linW nr« fluminense e delles não tomemos a nossa parte ?"1llas gerae *\ P01j> veJ. Se-â que ha razão na entrada do Espirito Santo para o
Descendo a mi! 6° - Est.ados organizados para a defesa do café.
Os cafés dr, Tw'(aSce preclS0 H"e se estudem as particularidades do nosso caso.
procurados nosPm^S/nt0 Sâ°' nAs,,a <luasi totalidade, cafés de typo baixo e sóprocurados nos mercados consum.dores, com mais interesse, em poucos e deter-
Dahi a nprpco;,^ minados mezes do anno.a necessidade de os estudos sobre o assumpto serem feitos por quem delles- tiver pleno conhecimento.

semnn^ aT J md Cüm™lssao especial, compostr
Estamos absoluta" ene certo w?/,^ 

exPort;idora de nossa praça,
conectividade aos sêfswonrin. q • ?Sia j;ommlssâo sobreporá-ps interesses da

solução desse Drobllma Pn?£ >' °Pmantdo de maneira justa e equitativa para aproblema que .neressa, fundamente, á vida econômica, fininceira,
Cremos ter cheirado « ™ c.ial f admin'strativa do Estado.

Rio é suplomos S ?adG 
°--Esp -ito Santo se «Biar a São Paulo, Minas e

Levantada queséte LTá ZJlt^ ,a entend'mentos officiaes nesse sentido.
inicia, é da mafor convpn,VnP-rtlÇa° ™mpetente, uma estimativa da safra, que se
planos os interessados fôr"£?,.?« rG°,vei?° áo- Estado chame a collaborar nesses

organizada qu Isobre e«J?«J'? da $ss.ocia<*o Commercial, única entidadeque sobre esse assumpto poderia opinar como orgam, que é, das
A admistração do dr FlorSnT^^0™8 do Estado-
só ha motivos para crer venha°_Avido? te™'se feito notar por um critério sadio e

paknente de lart"6 
Se impôr' como semPre> Hesse assumpto princi-

Que a limitação se faro 4 ,fJafrg! r?Percussão na vida do Estado,
que seja feita com ominrJf' «conteste e do qual não ha como fugir; mas

sto o, S e d?P°1S de ouvidos os maiores interessados,sao os votos que sinceramente fazemos.

y
^^^^^^m^^mmÊmmi'mÊ^mm'l^^*immWmmwmMmm'
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Muralha na Praia Comprida Trecho ao fundo do Mercado Publico
Além de outras, os ;as ruas firam calçada-3 a parallelepipedos pelo prefeito Octavio Peixoto.
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(Especial para a «Vida Capichaba»)

Q
*; ,y >.' >.: .>•& '•'."'•/ íí^iSWSM***

f*UEM. como eu
1 ando fazrndo
| para trabalho
| de maior vul-
| to, se dispuzer
I a colligir da-

.......,:... ,.m..,v& dos sobre os
phenomenos gcopoliticos do Es-
tado do Espirito Santo, verá
logo, ao primeiro relance, que
a curva representativa do seu
progresso, embora tenha já ac-
centuado a sua ascensão, nes-
tes últimos tempos, tem uma
aUiive, que lhe indica ainda me-
lhores ordenadas.

A physionomia geopolitica
se caracteriza, defacto, a qual-
quer scientifico, pela circum-
stancia dese estar represen-
tando, no presente momento,
o drama dos primeiros vagi-
dos das suas tendências autar-
cicas, resultantes das primeiras
manifestações das necessida-
des econômicas de um povo,
que quer viver culturalmente.
Esse espectaculo é flagrante
no microscópio do geographo,
e não convém, quer me pare-
cer, nem retarclal-o artificial-
mente, nem artificialmente ac-
çeleral-o. Qualquer e s f o r çoinopportuno, principalmentedos governos para apressar
a meta autarcica seria fatal ao
próprio Estacio e de melhor
prudência parece ser o pendormanifestado pelo aetual presi-dente, sr. Florentino Ávidos,
na sua Mensagem de 1926.

O esforço espontâneo de to-
das as nações é, sem duvida,
para a independência econo-
mica, manifestada pelo justoequilibrio da producção com
as necessidades internas. Os
Estados brasileiros, depois da
inopportuna implantação do fe-
deralismo entre nós, estão se
considerando como naçõesi-
nhas independentes e alme-
jam, portanto, realizar as mès-
mas desiderata das verdadei-
ras nações. Ora,aindependen-
cia e economia, ou, empregan-
do o termo technico, a autar-
cia só é peculiar a duas cias-
ses de povos: ou aos que es-
tão em muito rudimentar es-

Por EVERARDO BACKHEUSER

tagio de cultura, com poucas
exigências de conforto, e po-
dendo, portanto, bastarem se
a si próprios, pois se satisfa-
zem com pouca coisa; ou á-
quelles que possuam um paiz
com a extensão tal que no seu
próprio território, dadas as va-
riedades de climas e de ou-
trás condições geraes, possam
encontrar tudo de quanto pre-
cise a sua população nos re-
quintes modernos da nossa
complicada civilização. O pri-
meiro caso foi commum nos
povos primitivos e do segundo
só se encontra exemplo, ap-
proximado e não rigoroso, no
Império Britannico (não na
Inglaterra, que está longe de
ser autarcica), nos Estados Uni-
dos, no antigo império mos-
covita e na China. O nosso
Brasil está longe, longissimo,
de poder ter credenciaes de
autarcia.

Mas, si é razoável que o Bra-
sil aspire a ter essa vantajosa
posição geopolitica, porque,
como diz Otto Maull, na 9ua
Politische Geographie — «Au-
tarchiestreben elementarer
7>ieb aller Staátenbildung ist»
— não se comprehende que os
Estados brasileiros de per si
queiram pelejar para alcançar,
desde já, como que de impro-
viso, essa autarcia que o pro-
prio paiz ainda não possue.Na phase geopolitica, que está
o Brasil atravessando neste
momento, parece me que o
progresso mais promissora do
typo gue se manifesta aetual-
mente no Espirito Santo, ou
seja a transformação da fio-
resta natural em paisagem phi-tologica cultivada. A implanta-
ção das industrias, sem duvi-
da, seduz mais o orgulho na-
cional que tem a illusão de vêr
o seu paiz emparelhado com
os velhos e sólidos blocos cul-turaes da Europa, mas se es-
quece o orgulho nacional queessa situação manufactureira
decorre da superpopulação,que
acolá fervilha e que essa in-
dústria européa vive, em gran-de parte, da producção dos

paizes fornecedores de matéria
prima em cujo numero o Bra-
sil deve ser computado. A
fascinação - pela industria é,
porém, formidável sobre todos
os espiritos, mesmo os mais
lúcidos, desde que esses luci-
dos espiritos não queiram se
demorar um pouco reflectindo
e se deixem levar pelas appa-
rendas.

Só assim se comprehende o
motivo pelo qual administra-
ções passadas tivessem querido
forçar no Espirito Santo o nas-
cimento de industrias em um
Estado, que ainda é de nitida
feição agricola. E o desejo de
forçar foi tão grande que o
próprio poder publico se lan-
çou á aventura, montando fa-
bricas de cimento, de tecidos
e outras, como talvez não haja
sido feito nem na própria Rus-
sia soviética. Eu não censuro
esses administradores. Elles
não agiram nem de má fé, nem
revelaram falta de intelligen-
cia. Traduziram apenas, com
um pouco mais de evidencia/
a mórbida tendência industria-
lista de quasi todos os esta-
distas brasileiros, que vivem,
desde os fins do Império e
durante toda a Republicai a
enforcar o povo nas tarifas al-
fandegarias e a banir do espi-
rito popular as preoecupações
pelo desenvolvimento da agri-
cultura, expondo ao ridiculo
a frase tornada celebre de que
«o Brasil é um paiz essencial-
mente agricola».

Si o Brasil em geral é de
facto um paiz essencialmente
agricola, com um terço da
sua população em idade de
trabalhar oecupada na expio-
ração do solo (ou seja 6.137.751
habitantes em trabalhos agri-
colas em um total de 18.004.030
habitantes maiores de 14 an-
nos) ainda mais o será o Es-
tado do Espirito Santo, pois
que dos seus 268.038 habitan-
tes com idade superior a 14
annos quasi que a metade
(ou sejam, exactamente, 132.628
habitantes) se dedica a servi-
ços de agricultura.
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Ao lado disso, o Índice in-
dustrial é dos menores no Es-
piriío Santo. Quando em S.
Pau o esse Índice é de 33 [.
la ropulação, no Districto Fe-

deral éde22,3 1., no Rio Gran-
de (O Sul é de 11,8 •[., no Es-
tade do Rio de 6,1 .[., no Es-
pirito Santo attinge apenas a
0,8'[.. isto é, só é superior ao
do Amazonas, 0,2 r., de Goiás
0.2/, do Rio Grande do Nor-
te 0,7*1. c igual ao do Mara-
nhão 0,8.1*.

Náo ha, segundo o meu nio-
do de vêr, motivos para tris-
tezas dos espirito-sanienses
por se revelar o seu torrão
com esse baixo Índice indus-
trial. E' que, no Brasil, o in-
dice industrial é faláz. A ri-
qt.eza solida e real é a que
aos vem da terra e nesse to-
cante o Espirito Santo está
maravilhosamente bem aqui-
nhoado.

* *
Aquillo, pois, que cabe aos

administradores clari videntes
executar é precisamente o que
está aos planos de governo do
dr. Florentino Ávidos. Em pri-
meiro lugar, e como ponto de
partida de um programma geo-'politico, está a construcçáo do
Porto da Vietoria, que será o
escoadouro natural de uma
vastíssima zona, não só do pro-
pria Estado, como também do
de Minas, encurralado em
«paiz» central, e do sul da Ba-
hia.Este é, a meu vêr, o tra-
balho máximo que o homem,
na sua funeção geographicade auxiliar da natureza, poderealizar para vir em proveitoda Terra. E esse trabalho está
sendo levado a cabo com jus-ta soffreguidão.

Como conseqüência do por-to, virá a valorização da ci-
dade. Qual será, portanto, a
época mais adequada á me-
lhoria das condições topogra-
phicas da capital capichaba ?
Antes de o porto estar feito,
isto é, antes de ter decupli-
cado o valor dos terrenos e
prédios e, portanto, a impor-
tancia das desapropriações, ou
depois que essa valorização
tivesse oceorrido ? A ninguém
cabe hesitar na resposta.

Eu, pessoalmente, como bom
brasileiro, tenho horror a vêr
ofi gastos de dinheiro com
aiormoseamentos urbanos pre-maUiros em urn paiz sem vias
de communicação, no qual pe-ias difficuldades orographicas
e Üorestaes, a população diffi-
ciímente pôde effectuar o in-

VIDA OAPÍCHAÉA
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tercambio de produetos. Foi,
portanto, com visível constran-
gimento que comecei a visitar
os melhoramentos da Vietoria,
mais para acquiescer ao con-
vite de dilectos collegas, meus
antigos alumnos, do que pelo
enthusiasmo que me causasse
tal gênero de emprehendimen-
tos. Reílectindo depois, porem,
no problema geopolitico do
Espirito Santo — o qual eu
não conhecia ba-tante — veri-
quei que bem avisado andara
o actual presidente do Estado,
abalançando-se á obra da trans-
formação urbana da cidade,que
vai ser um importante porto
cie mar. emquanto a proprie-
dade não attingir o alto valor
que terá em breves dias.

Com o porto installado em uma
cidade áformoseada e já ago-

ra com proporções para o seu
largo surto; com estradas de
rodagem que em teia se hão
de desenrolar por todo o ter-
ritorio do Estado; com vias
férreas, que attinjam os pontos
de mais densa producçâo, quer
em madeiras, quer em café,
cacáo e outros gêneros, está
o Espirito Santo com os deli-
neamentos essenciaes do seu
bello panorama geopolitico, e
podendo esperar com calma e
sem inúteis precipitações, que
se desenvolvam as suas con-
dições de autarcia.

* *
Póde-se, pois, dizer que o a-

ctual presidente do Espirito
Santo teve visão clara dos
grandes problemas do seu Es
lado e está tendo mão firme
em executai-os.
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O brilhante acadêmico de
direito, na cidade de Manáos,
capital do Amazonas, onde é
nosso esforçado representan-
te, sr. Manoel Xavier Paes
Barreto Filho, primogênito do
nosso distineto amigo, dr. Ma-
noel Xavier Paes Barreto, juiz
Federal naquelle Estado, e que,
durante annos, viveu entre
nós, desempenhando as mais

altas e honrosas íuneções pu-
blicas. O jovem patrício, per-
nambucano de nascimento, é
também funecionario estadual,
1? secretario do Centro Aca-
demico e redactor d'"0 Aca-
demico", naquella cidade, onde
desfruta as melhores e mais
amplas sympathias, aliás num
merecido preito ao seu bello
espirito, scintillante e culto.

¦¦

v' T:'.
Ã. étlíl
Wií*¦¦•

II II II II II II



VIDA CAPICHABA 8Í - S ',

^MIMMIfMITTMTrriMMMMMIMMMflim

I1

a

-g

WÊmWÊHmm

w

i

^K
ülIIflTTTTimttTTTTTTyrill|niTpjk

LIMITES COM A BAHIA ^
&>,_ ^^^^
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Victoria, 5 de maio de 1927.

Meu caro Elpidio:
Somente para não desatten-

der ao seu pedido, escrevo,
ao correr da penna, os infor-
mes abaixo, sobre os limites
do nosso Estado com o da
Bahia.

Sabe V. que. nos primeiros
tempos da colônia, teve o Es-
pirito Santo sua fronteira nor-
te pelo Mucury. Abundantis-
sima é a prova cartographica
a respeito. E a tradição his-
torica veio de tal modo se
transmitindo que, até poucos
decennios, todos os compen-
dios acceitavam a limitação
citada.

Estão ahi os trabalhos de
Cândido Mendes, Lacerda,
Fausto de Souza, Macedo, To-
ledo Pisa, Felisbello Freire,
Homem de Mello, Damasceno
Vieira, Raphael Galante, Vil-
liers, Carlos de Novaes, Mo-
reira Pinto, Mattoso Maia e
muitos outros, sem esquecer
a própria cartographia feita
por escriptores bahianos.

E as linhas do povoamentodo solo espirito-santense se
formaram a começar do Mu-
cury, onde, no fim do século
17, foram dadas varias con-
cessões.

O Espirito Santo teve, pois,
posse e domínio sobre o Mu-
cury.

Tenho uma obra de seu co-
nhecirnento e intitulada —Quês-
toes de limites Espirito Santo-Bahia — em que provei a as-
serção á saciedade.

Não quero reeditar aqui os
meus argumentos sobre o as-
sumpto. i

O Espirito Santo perdeu, em-
bora de modo illegal, a possesobre toda a região de São
Matheus ao Mucury, com a
creaçâo da ouvidoria de Por-
to Seguro. Thomé Couceiro,
arbitrariamente, estendeu seu
dominio pelo Espirito Santo.
Não obstante a Coroa portu-
gueza determinar que a ouvi-
doria se deveria constituir pe-la antiga Capitania, o ouvidor
installou, a 15 de agosto de
1764, a villa de São Matheus.
Mau grado os protestos, este-
ve a zona sujeita á jurisdic-

ção de Porto Seguro. O Espi-
rito Santo nunca se confor-
mou. Após a independência,
os avisos de José Bonifácio,
do Marquez de Queluz nos
restituiram toda a comarca de
São Matheus, cujos limites de-
veriam ir até o Mucury.

O extremo norte interessou,
entretanto, pouco á antiga pro-
vincia.

Em 1831, a 31 de agosto,
foi creada a parochia de Nos-
sa Senhora da Conceição da
Barra de São Matheus, li mi-
tada ao norte com S. José do
Mucury, pelos Itaunas.

Tenho duvidas sobre a in-
terpretação dada á lei pelo
governo bahiano.

O caso é, porém, que, fun-
dada nella, a Bahia se julga-va com direito a toda a bacia
do Itaunas, ao mesmo tempo
em que pretendia reivindicar
São Matheus.

Não quero, aqui, discutir o
nosso direito. Fil-o numa obra
em dois volumes. O que V.
pede-me, Elpidio, é uma in-
formação sobre o limite actual.

O Presidente Florentino Avi-
dos encontrou a questão en-
volvida em uma atmosphera
de desconfianças e de irrita-
ções. Precatórias, em termos

NOSSOS INTELLECTUAES

%,_.,..¥7;0m.

O primoroso poeta e jorna-lista Joáo Motta, de Ca-
choeiro de ltapemirim, falle-
cido ha alguns annos e eu-

jos numerosos escriptos
ainda nào puderam ser reu-

nidos em livros.
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demasiadamente enérgicos, fo-
ram recebidas pelo Juizo Fe-
deral do E. Santo, contra o
respectivo Presidente.

Fui ao Rio, em nome do
nosso Estado, e encontrei ir-
reduetiveis os delegados da
Bahia. Dirigi-me, então, porordem do exmo. sr. dr. Fio-
rentino Ávidos ao Estado li-
mitrophe, afim de tratar dire-
ctamente com o dr. Góes Cal-
mon. Fui recebido com certas
manifestações de desagrado.

As desconfianças foram des-
apparecendo e, a 19 de de-
zembro de 1925, firmei um
accordo preliminar. Despreza-
riamos documentos e legisla-
ção e adoptariamos o uti-pos-
sidetis. Precederia a qualquer
ajuste o levantamento da zo-
na, para o que, dentro de 30
dias, designaria cada Estado
engenheiro e fiscal.

De nossa parte accumulou
as duas funcçôes o nosso con-
frade dr. Ceciliono de Almei-
da. A Bahia nomeou o enge-
nheiro T. Costa, sob a íisca-
lização do dr. Pedro Fontes.

Feito o levantamento da zo-
na, voltei á Bahia, em compa-
nhia do dr. Ceciliano, e íir-
mámos o convênio acceitando
a seguinte linha : ''da foz do
riacho Doce, pelo thalweg des-
se curso dágua, até a conflu-
encia do córrego das Areias;
d'ahi, pelo thalweg do corre-
go das Areias, até n confluen-
cia do córrego Grande, de onde*
seguindo por uma recla, irá
até a confluência do Palmital,
no Barreado ; d'ahi,pelo thal-
weg do Palmital acima, até
suas nascentes, de onde tirar-
se-á unia recta, até Santa
Clara,"

O convênio tomou o cara-
cter de convencional a teimo
e aíteravel somente por um
accordão, passado em julga-
do, do Supremo Tribunal Fe-
deral, si, no prazo de 25 an-
nos, qualquer das partes pa-
ctuantes vier intentar acção ju-
diciaria acerca da linha divi-
soria.

Sr nenhum Estado recorrer
a juizo, será o convênio re-
mettido ao Congresso Fede-
rai para a devida homologa-
ção.
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Rua Coutinho Mascarenhas, calçada pelo actual prefeito da Capital, sr. Octavio índio.
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0 pacto firmado já foi ap-
provado no Io turno pelos res-
pectivos Congressos estadua-
es, e na presente sessão terá
a 2a approvação e, em seguida,
os engeLheiros farão correr a
linha.

Sobre o traçado, em brilhan-
te conferência, pronunciada
no nosso Instituto Histórico e
Geographico, disse o confra-
de Ceciliano de Almeida:"Até ao braço do centro do
riacho Doce tem a Bahia pos-
se, pois que se respeite essa
posse. Na margem direita do
Mucury exerce a Bahia plena
jurisdicção, pois que continue
a' exercel-a. Em relação ao
Espirito Santo é ainda ado-
ptado o mesmo critério e, por
isso, a linha estabelecida lhe
reservou os terrenos ao sul
do braç® do Centro e toda a
bacia do rio Itaúnas, excepto
algumas cabeceiras cle afflu-
entes do Braço Norte do Itaú-
nas, que procedendo das vizi-
ihanças da margem direita
3o Mucury, já são c onhecidas
e até occupadas por bahianos.

No Ribeirão, no Barreado e
em parte do Taquaras allega
a Bahia haver oufrora exer-
cido jurisdicção, mas como
esta se interrompeu, ficou essa
zona para o Espirito Santo,
que, de longa data, está de
posse do Braço Norte do Itaú-

>. >*:>*; AV- AVO*' A* A* * A*. A* [•*.. A* A A A A A* >. * >. ,'?. >.!.«

nas até ao córrego do Caboclo.
Um attento exame da plan-

ta parece indicar que mais
conveniente e natural seria a
linha de limites pelo divisor
de águas do Itaúnas e Mucu-
ry, a partir das cabeceiras do
Braço Norte do riacho Doce,
mas em certos trechos essa
linha iria alcançar posse e ju-
risdicção bahianas: afastava-
se, pois do uti-possidetis.

A linha convencionada é a
mais equitativa, não se deven-
do esquecer que, apesar de
ter a Bahia obtido na costa
32 kilometros, distancia da fóz
do Mucury ao riacho Doce, e
o Espirito Santo apenas 24
kilometros, distancia da Gua-
xindiba ao riacho Doce, em
compensação a distancia da
fóz do Palmital, no Barreado,
á Santa Clara é somente 8 ki-
lômetros e da nascente do
Palmital á Santa Clara apenas
6, sendo.Santa Clara o ponto
mais ao norte, latitude. . . .
17? 53' 45", ficando a fóz do
Palmital na latitude approxi-
mada de 17? 58' 30". Assim,
attingindo o Espirito Santo a
fóz do Palmital levou a sua
divisa, na parte oeste com a
Bahia, ao norte da embocadu-
ra do rio Mucury, cuja latitu-
de é 18? 5\

O Espirito Santo não fica
limitado ao norte pelo Mucu-

ry, abriu mão de uma super"
ficie, cuja área não chega, tal
vez, a 1000 kms. 2, e essa su"
perficie, em parte, se compõe
de terrenos de má qualidade
ou pantanosos... Num pleito
judiciário a Bahia tentará rei-
vindicar territórios até ao rio
Doce, isto é, as suas preten-
soes se estenderão, na costa,
a mais de 170 kilometros, ao
passo que o Espirito Santo,
pretendendo o Mucury, procu-
rara rehaver, apenas, 33 kilo-
metros».

Para a realização do occor-
do, devido, especialmente, á
iniciativa do Presidente Avi-
dos, devemos muito ao espi-
rito patriótico do illustre Go-
vernador da Bahia e ao civis-
mo do seu delegado, dr. Pe-
dro Fontes.

Bahia e Espirito Santo fizeram
um trabalho de confraterniza-
ção brasileira, dirimindo uma
pendência que tão fortemente
feria os laços, que unem os
dois Estados da Federação,

São esses, meu bom amigo,
os traços geraes que, sobre o
caso, lhe posso, no momento,
fornecer, promettendo-lhe, de
espaço, escrever, para a "Vida
Capichaba", exposição mais
completa.

C rei a-me seu
devotado am? e admor.

Carlos Xavier
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DR. ARGEU MONJARDIM
Temos a satisfação de

publicar, no presente nu-
mero, o clichê de um
acatado conterrâneo,
vastamente conheci d o
pelas posições de des-
taque que tem, entre
nós, occupado e pelos
serviços que lhe deve-
mos—frutos de seu devo-
tamento á terra que o
viu nascer.

Referimo-nos ao dr.
Argeu Monjardim, dire-
ctor-secretario do Ban-
co do Espirito Santo, e
que. após vários annos
de vida publica, na ad-
vocacia, na imprensa, na
procuradoria da Repu-
blica, na vice-presiden-
cia do Estado e noutros
cargos de evidencia, partiu,
em fins do mez passado, para
a Europa, numa commissáo
importante de ordem financei-
ra, que lhe foi patrioticamente
confiada pelo governo do Es-
tado.

Folgamos em registrar o acto
do exmo. sr. dr. Florentino

¦^ r r-1 i

Ávidos, no propósito de bem
servir á causa espirito santen-
se, destacando para uma ope-
ração bancaria de alta signi-
ficação um distincto coesta-
duano, cujas tradições de no-
breza, honradez e capacidade
são brilhantes qualidades com
que se emoldura o seu nome.

??????????????<mmmmmmmmmmmmmmmm

SOCIAES

Anniversarios

DR. JAIR TO VAR.-A 5 do
corrente festejou o seu anni-
versário natalíeio o nosso dis-
tineto amigo dr. Jair Tovar,
talentoso advogado nos audi-
torios desta comarca, procu-rador da Prefeitura desta ca-
pitai e apreciado collaborador
da Vida Capichaba.

Snra. NILO BRUZZI.-A 21
recebeu os cumprimentos, pela
passagem do seu anniversario,
a exma. sra. Dinah Bruzzi, es-
posa do dr. Nilo Bruzzi, nos-
so velho amigo e talentoso
collaborador.

DR. OSWALDO MONTEI-
RO-— A 23 foi muito cumpri-mentado pelo seu feliz natali-cio o dr. Oswaldo Monteiro,illustre clinico nesta capitale Director Geral de Hygiene,
cujos serviços, sob a sua ori-entação, têm sido profunda-mente melhorados.

DR. AKISTEU AGUIAR. -
Na mesma data passou o an-niversario natalíeio do dr.Aristeu Aguiar, muito conhe-

»>«•«*««mmmmmmmm

cido em nosso meio ptera-ri s e incansável auxiliar da
aetual administração, á qualserve distinetamente no cargo
de Secretario da Presidência.

***

A 15 deste mez festejou
mais um anno de (existência
o sr. Emiliano Costa, nosso
infatigavel representante em
Argolas.

***

A todos os natalfeiantes, os
cumprimentos da Vida Capi-

chaba.
Nascimentos

O nosso prezado amigo erepresentante em Crisciuma,
Baixo Guandu, sr. Orlando Ro-cio e sua exma. sra., d. LuizaRocio, viram, a 4 deste mês,o seu lar feliz enriquecido como nascimento de uma interes-
sante menina, que tomou o no-me de Ormy.

A' recém-nascida e a seusdignos genitores nossos vo-tos de felicidades.
***

O sr. Demosthenes Lucas esua exma. sra., d. IdeuzitaLu-
cas, tiveram a gentileza de par-ticipar-nos o nascimento da

sua filhinha Déa, oceorrido emLage, no dia 1? deste mez.
Gratos, almejamos-lhes mui-tas venturas.

Noivados
Fizeram-se noivos nesta ca-

pitai, a 10 do corrente, a exmasenhorita Lúcia Gomes, dile-
cta filha do estimado capita-
lista desta praça, sr. José Joa-
quim Gomes, e o sr. Cândido
Ribeiro Boussois, sócio com-
manditario do Hotel Magestic.

***

Contractaram casamento a
exma. senhorita Yessy Barillari
e o sr. Attila Barroso, dc alto
commercio desta praça.Aos jovens noivos a «Vida
Capichaba» deseja um porvirrisonho e feliz.

Casamentos

A 12 do corrente, no Rio de
Janeiro,realizou-se o consórcio
da gentilissima senhorita Qui-terinha Velloso, filha do con-
ceituado advogado e director
do Gymnasio do Espirito San-
to, dr. Thiers Velloso, e de sua
exma. esposa d. Clementina
Moreira Velloso, com o distin-
cto cavalheiro sr. Heliomar Cnr-
neiro da Cunha, secretario da
Delegacia Fiscal neste Estado
e brilhante collaborador do
nosso quinzenario.

Ao jovem par os nossos vo-
tos de perennes felicidades.

***

Nesse mesmo dia. em S.
Paulo, em a residência de seu
progenitor, o illustre engenheiro
dr. Henrique de Novaes, rece-
beram-se em matrimônio a
exma. srta. Zelia Novaes, e o
dr. Affonso Schwab, clinico
de solida reputação nesta ca-
pitai.

Aos jovens desposados a
«Vida Capichaba» tem a gratasatisfação de apresentar as
suas felicitações, almejando-
lhe as maiores venturas.

***

O sr. José Flavio de Olivei-
ra, auxiliar da firma A. Picke-
vsky & Comp., desta praça, e
sua exma. senhora, d. Cremil-
da Soares Oliveira, tiveram a
gentileza de participar-nos a
realização do seu enlace ma-
trimonial. oceorrido nesta ca-
pitai, a 23 do mês passado.

Gratos, desejamos-lhes todas
as felicidades.
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R E A L I Z A[Ç Ó E'S

Jardim da praça Pedro Palácios.
' 
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D O GOVERNO ÁVIDOS
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C r«po de pessoas presentes ao acto do lançamento ao mar do 1? caixão metallico para construcçáo
dos pilares da ponte de Victoria ao continente, destacando-se, no centro, s. exa. o

sr. presidente Florentino Ávidos.
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Aspectos tomados por occasiáo do lançamento ao mar do caixào metallico para o pilar n? 2 da
ponte, que ligara Vietoria ao continente, vendo-se, em baixo, o grupo de pessoas presentes

.............J1 
6SSe aCt°' destacand°se, ao centro, o exmo. sr. Presidente do Estado.???????????????? ???????? ???????????????????????? »??? ??????
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ços, fazel-o circular na data víamos traçado para este
commemorativa do 3? anni- numero, de modo que fô- [
versarlo do governo do Es- mos constrangidos a sacrifi- :
tado. n

ESTE NUMERO

i

deveria ter circulado, con-
forme sua própria data in-
dica, a 23 do corrente. En-
tretanto, por força da falta
de luz e energia electricas,
com que toda a cidade foi
prejudicada no começo des-
te mez, durante dez dias e
respectivas noites não con-

Dessa demora demos no-
ticia ao publico por interme-
dio do vespertino, desta Ca-
pitai, «Folha do Povo», náo
nos tendo sido possivei, po-
rém, obter do «Diário da Ma-
nhá» o mesmo obséquio
gentil.

Essa demora veio pre-
judicar o plano, que ha-

seguimos, embora empre-
gassemos os maiores esfor-
wtMiiMMJx^ilimmTTTTT^ nr$

car varias collaborações so-
licitadas e «clichês» de me-
lhoramentos da Capital, com
que mais realce lhe daria-
mos, guardando-os para a
próxima edição de 15 vin-
douro.

De tudo pedimos aos nos-
sos prezados collaborado-
res, annunciantes e leitores
o favor de suas desculpas.
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oías Ã?ras desíinadaê ao íraSalâ©. em 1926.

puzemos.no Brasil, em circulação UMA MACHINA »E ESCREVER.
EIS a conseqüência e a prova da superioridade da

VENDIDA PELA
3V Gr

« 3 ornum especializada
íam 18 8 Brasil »
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. Casa Praíí
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iai em Victoria:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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çam uma demonstração, sem
compromisso de compra.
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MO PARA
r Tuberculose*"

Limpeza automa-
tica, assegurada por
um jacto dágua
aberto por um pe-
dal, no momento em
que oh disposi ti voa
levantam a tampa
do vaso.

DeH&gMie áa fegaa
• seus aggregativos
para a rede do es-
goto, logo que os
mesmos caem flo
vaso.

Interrupção do ja-
eto dágua, logo que
o vaso se fecha com
o abandono do pe-
dal

Installação sim-
^5 pies, qualquer bom-

beiro a faz em meia»~
hora.

£ -¥- - •
1
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VENDA EM TODAS AS CASAS DE CIKTJRGIA,
FERRAGENS E A RTIG OS SANITA R í OS

J. GOULART MACHADO & C~A. ltda.
Rua Affonso Cavalcanti n. 174 — Rio,
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CHARADAS
Ao Si lorico F. [',

recordando outros tem
Quem não tem crença, and;

alraz até cahir no esqüife—1
Dei um baque, com lach

110 chefe do jogo — 2-1.
Verdadeira e com inteliu

qualquer pessoa se faz, con
teza—2-2.

Procure a causa da festa
te um foguete—2-1.

Deus deixou Satanaz em p
da confusão—1-4.

Foi na casa do indio, onde
deram o criminoso, que se t
um basbaque -2-1.

Trabalha também dentro c
o jornaleiro—3-2.

Sahtu da revolta, vagaros,
te, por causa do sereno—1-2.

Igual, por ter nascido da
ma mãe e viver a mim unid<;

E' de carabina em punho q
offerece resistência á esquadra

Quem provoca, torna-se um
de armazém de intriga —2-2.

Este padre, em Roma, só
grandes e poderosos faz
nhos --2-2,

Entregue, em embaraço, o
á policia e seja corajoso— I

E sapeca, hoje, sem. comp
as canellas, do contrario ser
tiado-2-2-1.

Note que este tecido é pre<
sur. Vianna—1-1-2.

Domingos Dias San

DECIFRAÇÕES DAS CEAR/
ANTERIORES

vSagacidade. — Magano. — So!
ga.— Indolente.— Janota.— O:
ra.— Aidano. — Entregador.-
caju. — Entrecho. — Sebento.H» , ¦ ¦ _==_____ 1 ' 1 s=s=_s= 11 r==r£ i ll =____==_: g -'..¦¦¦
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CIA. PAULISTA OE ALIMENT.iÇÃO-A GRANDE MARCA BRASILEIRA
Especialidade da fabrica: EISCOUTOS

Typos. HflMPflGNE-paladar delicioso- CREfli-WRflCKERS « DOCfiEN -- sem ri
Typos INGLEZES :—Aguae sal, Albert, Alphabeto, Araruta, Brasileiro, Café, Combina-

ção, Gem, Leite, Lunch, Maria, Maizena, «Petit-Beurre» e outros.
- Latas líthogfa"'MARIA E S0RTID05 — engradados de 2 latas

Kl 
***• 8* *~_T"** ¦* '

- PREÇOS DE RECLAME. -
0 m e l h o t a c o n d i c i o n a m e n í o em latas de: 1/4 — 1/2 - I — 5 e 10 Mios

Representantes: LU 1 Z GABEI MA & Cia.
Avenida Capichaba •-- C. postal. 3906 ~ V I C T O R I A — E. Iv. S A N T 0
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ARROZ B CAFÉ
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FABRICA 1 )AS POR
The Engelberg Huller Co., Syracuse

AVISO Existindo no mercado imitações muito ordinárias
destas af amadas machi nas, avisamos aos Srs, interessados que sâo
falsas as que nâo tiverem estampadas, na frente da machina, a
marca registrada abaixo

'CA Í?EG!S^

':':';?tOí§|0/;

EFICIAR ;' 1

, New York M

afiai.

- **¦'&£?. (M^JÊs??. -%• ?0;r %¦-- r *_H^** JSwiêmw* <&

H
e o /?o/ne f//£ ENGELBERG HULLER

00. SYRACUSE, NEW YORK fundido

em relevo nas principaes peças.
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AlÍ.

P>l/?4 _4/?/?0Z
/ 40-50 saccos diários

7 30-40 saccos diários
3 10 - /5 saccos diários

PARA CAFÉ'
N. 1 300 arrobas diárias
N. 2 150 arrobas diárias
N. 5 60 arrobas diárias

Peçam catálogos, preços e mais informações aos üniços Agentes no Brasil *.

TELLES, IRMÃO <& CIA. LTD.
Caixa postal" 1721-5, RUA FLORENCIO DE ABREU, 5-SAO PAULO

(* _
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E COí_A ATE N
A LEI DA REALIDADE E' A LEI DA EDUCAÇÃO

«0'homem se agita e Deus o conduz»
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E quanto maior é o desenvol-
vimento da vida material, tanto
mais se multiplicam os perigos, o;s
males e as aucias da vida espiri-
tual. Porque, quando se ensina sem
uma directriz que leve ao conhe-
cimento de se usar das noções em
benefício do homem composto de
corpo e alma, se lhes ensinará
que a physica nos conduz ás for-
ças da natureza, a chimica aos
elementos primos e as mathemati-
cas aos princípios abstractos etc.
—dá-se instrucção e não educação.

Temos, então, a sciencia que nos
deu noções neutras e não nos
elevou, não exerceu um influxo mo-
ralizador e sim fez creaturas que,
semelhantes aos brutos, param na
mangedoura e não se levam, pen-
sando nos campos.no orvalho, nas
sementes, no sol, em Deus, final-
mente, que faz crescer a herva, que
elles devoram.

( Continuação j

Herbarl linha uma bella phrase,
que assumia para elle a altura de
programma : f a 11 a v a de «ins-
trucção educadora» inspirando se
na pedagogia christá,

A objecção dos positivistas é que
a sciencia não é nem religiosa e
nem anti religiosa : é neutra. E a
sciencia administrada na escola,
deve ter, segundo elle, o mesmo
caracter. Os factos scientificos, as
leis na sua forma nua, austera, so-
lemne poderão formar as consci-
encias ao senso da realidade e e-
ducal-as a pregostar as sublimes
bellezas da natureza.

Mas que somente a ordem sobre-
natural diz respeito á elevação da
natureza humana, ou seja da alma
e das faculdades espirituaes do
homem, que a sciencia para ser
profícua deve reconhecer a Deus
como sendo o centro de tudo, é in-
discutível.

Diziam todos e esbravejava
positivistas: «Cada escola qiabre é um cárcere que se f<

Os factos vieram, porém, de
trar que, apesar de se terei)
gmentado as escolas, as prisc
gorgitam de criminosos.

E' porque não se medita
tante sobre o programma do
tre tedesco «instrucção educai
Quem pode negar que ha pcde instrucção admirável qu<isto não deixam de ser refi
bandidos e para as quaes a
trucção serviu de arma paraempenhar habilissimos papeis,criminosos e veihacos ?

O epie usa dos conhecimento
chimica para falsificar um ch— o cavalheiro de industria
nas suas especulações illicita?
va ter evoluído scientificamer
o anarchista que confecciona
bomba, que inventa instrum

SIR' WM fl—B ¦ ¦! Ml l II ¦a»
¦_«

Duarte, Beiriz & Cia.
VENDAS POR ATACADO

Seccos, molhados, ferragens, kerozene,
trigo e sal

Compradores de café em larga escala
Consignações, representações e conta

própria
Usinas para pilar e beneficiar

café e arroz
Navegação marítima e fluvial

Representantes de diversos Bancos

Filia es em PI UMA E MONTE BELLO
Matriz : na VILLA DE ICONHA

Eslado do Espirito Santo- BRASIL

¦• '¦-"'¦ ni

{Germano Gerhar
"SP **»Livros

Obras de Direito, Medicina/Pharmacia, Oà
tologia, Engenharia, Agricultura.

Romances, Novellas, Contos, Poesias.
Diccionarios.

Boas eacadernações, próprias para presentes
Completo sortimento de livros escolai

^iefr&tas

r

Endereço telegraphico—ICONHA- PIUMA
CÓDIGOS : RIBEIRO e outros

particulares

legitimas da fabrica "Victor"
Voxophones, Gramophones, apparelhos fala?

typ o «Kodak».
Discos Victor, Odeon, Popular.

Sempre novidades.
Concertinas, Harmônicas e Gaitas, Violões, <

Ias, Bandolins e Cavaquinhos.

Encordoamento, methodos, etc.
i4-»-HN-

aa

Rua. ieronymo Monteiro,,
VICTORIA
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

' •'').

i f'.) V
'IOS

' 
1 \: K.

eu :k

¦BW— t*MÊBKm/eMmÊSÊÊÊMÊKMKÊtmttm

m ¦



SP»

. 'AA

V,0A C?APICHABA

Ae morte, náo teve, certamente, a
instrueção educativa de que lalava
Herbart, mas teve instrueção sei-
entifica.

Este assump.to dá margem para
considerações amplas, particular-
,nente philosopHco-sociologicas, e
facultam abundante matéria para
aleuns espíritos de eleição - que o
abordaram com critério elevado -
como que enviados ao mundo para
servir de estrella do Oriente, gui-
ando a Humanidade na senda que
afará chegar em calma bonançosa
ao seu derradeiro destino.

Estes eleitos virão a ser os fa-
ctores da renovação das conscien-

«3 •27

ra, como desertores do seu posto,
pelo simples motivo de que nào
acreditam em Deus.

E esses outros ultra-emotivos,tam-
bem, que, com os óculos do pessi-
mismo, avolumam seus soffrimen-
tos, deixariam de ruminar a tetrica
idéa e se tornariam creaturas de
espirito são, supportando as maiores
privações, moléstias cruéis, qual-
quer manifestação da dôr physica
e moral sem procurar a morte vo-
luntaria, se a crença em Deus os
animasse. Só mesmo a crença em
Deus tem o poder de amainar a-
quellas lutas intimas, aquelles tem-
poraes do espirito e somente uma
philosophia impregnada de pietis-

deve servir de principio íundamen-
tal para a gigantesca obra de re-
novação da espécie humana: sem
que se inicie previamente um ac-
cordo entre positivistas e crentes,
se nao se completar a sciencia com
a religião, as bases do novo edifi-
cio da felicidade que se pretende
construir pa£a osmortaes,ruirá com
um fracasso anniquilador, sepultan-
do irremediavelmente os mais no-
bres ideaes.

Que o homem progride e se ele-
va impellido por um poder, que não
é humano, a própria Historia nol-o
demonstra, se devidamente inter-
rogada.

Os positivistas sorriem, quand

TV^eAA^T^ATyT V'
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thiaamais escrupulosa e perfeita §
em Tintura, Glóbulos e Tablettes
APIRUBINA y . f**^*** MORRHUINA

, ,---Uy.r %. Tintura e tablettes
) remédio que traz o bemf^Hí Ctellll Mm \ Óleo de fígado de bacalhau em

\^Í~ I homoeopathia, sem gosto, sem chei-
jftro e sem dieta. Pesai-vos 30 dias¦*•- 

5-

estar das senhoras
¦ 

..,-.3*.
A:¦¦—¦ -.. .i^Tr-^raü-- CtifcjE» antes e 30 dias depois.

ALL1UM SAT1VUM
Só é legitimo o de Coelho Barbosa

Os nossos produetos são enconlrados en iodas as pharmacias e
drogarias de VICTORIA

Coe S3 & C
End. Teleg. ALL.1UM— 38, Rua dos Ourives, 38 Rio de Janeiro

Enviamos gratuitamente um guia para tratamento homceopathico.

PlPii iiiiiiii PVW1P1OT Pi iiPiiiPiiiiiris
cias, incutindo a fé, inoculando e
desenvolvendo a idéa que somente
uma ordem existe, sob a forma de
necessidade e liberdade: a ordem
de Deus.

Então um novo aspecto tomará
0 mundo e deixará de ser o valie
de lagrimas do qual tantos deses-
perados querem fugir, armando o
barco homicida contra si mesmos,
fóda sciencia humana é impotente
para acalmar as grandes crises de
angustia, que procedem a trágica
^solução dos suicidas, que não seatemoram do castigo que os espe-

'"''¦ 'ti •yyeyy...:. 
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O annuncio dos jornaes

mo christão tem o poder de incu-
tir no espirito a idéa de que a vida.
por mais humilde que seja, é uma
chamma sagrada, que cada um tem
o dever de alimentar.

Que attentar contra a vida é in-
verter o próprio sentido da vida-
tornar-se-á manifesto quando o lio-
mem comprehender que «é o de-
positario de um legado immortal»
para converter a existência numa
ascenção progressiva, tendente á
perfeição.

Eis a philosophia racionai, que
deve ser pregada no mundo e que

>í:":3*í:-\<: 
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vêm enunciada semelhante these0
Elles não supportam a idéa que

Deus e o sobrenatural entrem nos
factos históricos, pois que para ei-
les a historia consta de factos. Ob-
servar os factos, apostillar, arro-
lar, agrupar, descobrir documentos,
procurar nos archivos, seguir os
rastros do passado para poder che-
gar á ultima etapa, a concepção
mechanica dos factos-eis o papel
da historia.

Prof, Carollna Pickler
(Continua)
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é momentâneo, esquece-se depressa: o das revistas perdura
longamente n© espirito do leitor.
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VIDA CAPICHABA

(1. Perfumarias, Calçados,
v Fazendas, Armarinho,

Roupas.
9gm\_W ^*WJÍ^ « ™ iSSSBT <-K*!5

MAIO
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Chapéos de sol ©
cabeça, etc.

Preços razoavç
Casa Nametalla

de F. PAULO
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Correspondência
DE ANTÔNIO CAETANO

RODOVIAÇAO. - Con lin úa a
despertar a melhor e mais assídua
attenção, quer da parte dos inicia-
dores, quer da dos interessados e
ainda de toda a população deste
districto e do de Barra Alegre—a
conslruceão da estrada de auto-
moveis, ligando estes e outros dis-
trictos á cidade de São Pedro do
Itabapoana.

Sabemos que os estudos de lo-
calização. levados a effeito pelo dis-
tineto engenheiro dr. Bento Peral-
va, lograram os melhores e mais
positivos resultados e, portanto,
deante dessa prova, que bastante
contentamento trouxe para todos,
já os senhores iniciadores, que não
se têm desonrado, pensam,dentro de
poucos dias, se apresentarem aos
poderes competentes afim de obter
os meios de que carecem para
que se torne definitivamente as_
sentado este importante assumpto

*

Ainda ficamos sabedores que, na
próxima reunião da Câmara Mu-
nicipal, o que talvez, tenha lugar
na data em que escrevemos, será
apresentado o projecto, já devida-
mente instruído de todos os dela-
lhes e cálculos precisos, sendo in:
tenção dos mesmos iniciadores, lo-
go após a deliberação da Câmara
Municipal, fazer seguir a Victoria.
afim de entender-se com o dd. Pre-
sidente do Estado, dr. Fiorentino
Ávidos, uma commissão, que, se-
gundo o nosso informante, tem to-
das as probabilidades de ser com-
posta dos srs. dr. José Vieira Ta-
tagiba, cap. Gabriel Ferreira da
Silveira e prof. Máximo Tebaldi.

v]|' de louvar o empenho e o es-
pirito animosü com que se vem
mantendo o cap. Gabriel Ferreira
cia Silveira, não se descurando um
instante do assumpto, o que tem
trazido a mais grata impressão
para todos que se empenham na
effectivação de tão benéfico empre*
hendimento. Assim é que cada vez
mais se robustece a nossa ' con-
vicção do mais amplo apoio que
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QIJEKEjVJLIO QUE SEU AUTO» I
MOVEU NÃO O ABORREÇA,
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-PROCURE, SEM PERDA DE TEMPO,

os depositários, nesta cidade
dos inegualaveis produetos da «The Dunlop

Pneumalic Tire Co. S.A. Ltd.»
Pneumaticos e camadas de ar para todos os tamanhos

Cães ò. Francisco, n? 8—Caixa postal, n? 3775
- VICTORIA - E. ESPIRITO SANTO -
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lhe será prestado pelos governosestadual e municipal.
Continuaremos augurando á em-

presa o mais brilhante êxito, o quenão será mais que uma justa com-
pensação aos grandes e preciososesforços dispen didos pelos seus
iniciadores.

IGREJA---Dado o elemento de
actividade e de progresso, que con-

ta esta localidade, não nos
total surpresa o novo emp
dimento, que ora surge debar
mais auspiciosas iniciativas,
rimo-nos ao projecto da cc
cção de uma igreja, que vir
stituir a actual cápella.

E' de prever que.tratando
tão proveitosa e elevada a
ção, não faltarão, á commiss
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A Vida Capichaba náo acceita annuncios de firmas e productosduvidosos.



mais promptos e efficazes elemen-
tos A intelligente e feliz escolha
aUe tiveram para a mesma com-
fissão, cujos membros são os srs.
Francisco de Almeida Castro, Plinio
Martins e José de Castro Silveira,
já por si assegura a melhor re-
commendação para o seu mais ei-
(iraz êxito.

Para mais este surto, que virá
trazer maior conforto aos nossos
espiritos, desejamos que essa com-
missão mantenha sempre a mais

'ò''r-'üèm

parte da noiva, o sr. Francisco Del
Core, e por parte do noivo o sr,
José Mansur. Aos actos, tanto ci-
vil como o religioso, comparece-
ram innumeras- pessoas de desta-
que social, tanto desta localidade
como da de S. Pedro, Calçado e
Bom Jesus. O cap. José Maria da
Silveira e a sua exma. sra. tive-
ram, então, uma bellissima oppor-
Umidade de verificar o gráo dè
estima que táo justamente todos
lhes prestam, é a que souberam

VÍDA CAPICHABA

que o seu activo proprietário re-
gularize essa casa de diversões,
que muita falta nos vem fazendo,
dado o esmero e bom gosto que
sempre tem predominado na es-
colha de «films».

Dentro de poucos dias teremos
aqui, estreando, a importante Com-
panhia do «Circo S. João», que
actualnsiente está trabalhando em
Bom Jesus.Foi bastante festejado o sab»
bado dJalleluia, tendo nos dado o

mnRMrwMawM

mj^üH!

ImCWT!
:;¦•*"

llTrwuil
IÍeGrUI

YPOGRflPttlfl COELHO CASA FUNDADA EM 1914
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ampla attitude de ânimos e per-severança e que ssjam os seusbons oíficios compensados com oalcance do fim almejado.
CASAMENTO-Em data de 18uo mez p. p., realizou-se, na pro-pnedade agricola do cap. JoséMaria Silveira, denominada «Beliavista*, o enlace da filha desteaaeantado agricultor, sta. OrnelinaSilveira com o sr. Nazário Sá. filhooo sr. Felippe José de Sá, Para-

^yropharam ambos os actos, por
^KmXXTTTTTTTrfTtTrTW t**mM CO

corresponder com a mais gentil
hospitalidade e lhaneza de trato,
a par da sumptuosidade com que
souberam caracterizar essa data.
Aos recém.-casados d'aqui envia-
mos os nossos mais perennes vo-
tos de felecidades, bem assim aos
seus dignos genitores.

DIVERSÕES—Com bastante pe-
sar de todos, tem estacio fechado
o «Cine-Bôa Vista», em virtude de
um desarranjo no motor.

São grandes os empenhos para

prazer de sua visita, por alguns
instantes e de passagem para Bom
Jesus, um grupo carnavalesco da
Ponte do itabapoana, com o seu
brilhante corpo de cantoras e can-
tores, o que foi uma verdadeira
nota alegre entre nós.

Nesse dia abriram os seus salões
o cordão «Filhos do Povo» e o
«Bloco dos Queridos», dando aos
seus associados um magnífico bai-
le a fantasia.

(Do Correspondente).
mmssmzramixmmim^

mpleto sortimento de
fazendas, modas, arma-
nnho, perfumarias, cha-

péos, calçados, etc.
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Sempre modas e novidades
razoáveis
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Casemiras finas e arti- ^

gos para alfaiates

Especialidade em arti-'
gos finos

6, RUA JERONYMO MONTEIRO, 6 — ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO

CAIXA POSTAL 3805 -TELEPHONE N. 7 —Estado do E, Santo--VICT
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VIDA CAPHHACBÀ

A estranha seducção
duma mulher feia...
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FRANÇA commemoròu.ha dias,

o 73? anniversario da morte
da sua grande trágica Rachel, a
Judia.

A historia de Rachel é um ro-
mance violento. Ml ha de um casal
de cômicos ambulantes, nascida
numa carreta, estacionada, por
acaso, na Suissa, íoi uma das mu-
lheres mais amadas do seu tempo-

E, no entanto, era feia'. Mas, era
tão intensa a expressão do gênio
na sua physionomia, que se tor-
nava bonita.

Possuía a diabólica attracção das
personagens, que interpretava no
palco e na vida.

Por sua causa houve duellos-
complicações diplomáticas, intrigas
subtis nas mais orgulhosas cortes
da Europa.

Conquistou reis e príncipes. No
seu leito de amor deitaram, apai-
xonados e humildes, os senhores
mais poderosos da nobreza euro-
péa.

Musset, cumprindo o seu radioso
destino de preferido das grandesmulheres, foi um de seus amantes,
e Alexandre Dumas, com o seu
aspecto grosseiro de mestiço trans-
plantado, foi, talvez, o único ho-
mem que elia não quiz...O formoso príncipe Waleski, filho
de Napoleão com aquella linda
condessa polaca, interpretou o pa-
pel de seu ultimo amante.

í'oi o que mais se demorou em
scena. Rachel saía um dia do thea-
tro, depois duma noite consagra-
dora, quando um joven a deteve
e lhe^ disse precipitadamente :—Estou loucamente apaixonado
por si, e como julgo impossível
merecer o prêmio do seu amor, voumatar-me. Peço-lhe beijar os meusolhos, que os seus encantos tanto
deslumbraram...

E ali mesmo se matou, cahindo
aos pés de Rachel.

A trágica judia cobriu-lhe a boccae os olhos de longos beijos deangustia e de paixão.Este jovem allucinado íoi o uni-
co homem que elia amou...
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Companhia Cervejari;
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RAHMA
TEUTONIA

RAHMA - P0RTER

MALZBIE

as cervejas senjprç preferia
Únicos representantes neste Estado

--ARENS & LANGEN

ua General , 8~1C

VICTORIA
Estado do Espirito Santo
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A T% "fcyr A rw tt> **. j* __ „ARMAZÉM Neff &T121II 21 Ferragens gr

por ataca
« de seccos e molhados

Especialistas e .«.portadores de aguardente, aleool e *a,q«e eM alta escal!

Endereço 
teleg, NEFDAbbA - Caixa postal, 3961 - Telephone, 366

8 
Rua 1* de Marco, Í2- VICTORIA -Estado do Espirito i Í4 í
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SOB A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
*«EM10SOISTRIBUE TS 1i0 EM

PLANOS APPROVADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA
Ordem das extracçòes de maio de 192?

« Ií runs DIAS MUKS Ü3S IILIEIES PRÊMIOS miOSES BILHETES
ii

101 E
102 i! C
103 j| B

F

4 Maio
11 Maio

18 Maio
25 Maio

11$500
7$000
9$000
6$000

60:000$000
30:000$000
40:000$000
25:000$000

18.000
12.000
12.000
12.000

PLANO E
10.000 bilhetes a 11$500 ....

Menos 25 o[o
75 o|o em prêmios .

207:000$
51:750$

155:250.$

PLANO e
12.(X)0 bilhetes a 9$000 ....

Menos 2.5 o|o
75 o[o em prêmios *

PRÊMIOS PRÊMIOS
prêmio de

«
«

«
10
2(3
40

105
300

2240

«
«
«

«

í.-ooos
«500$
«200$
« 100$
> 50S
« 30$
« 25$ cent. e fin.

60:000$
5:00OS
2:000$
5:000$
5:000$
4:(
4:C<
5:
9:000$

2 ult. alg, 8 prêmios 56:000$
Total :

1 prêmio
«

2
4
8

12
20

600
1280

«
c
«
«

«
tf

ne
*•< .
« . .
« 1:000$
« 500$
« 200$
« 100$
« 50$

15$ 2 ult. alg. 1,2, 3.4 e
15

2723 prêmios Total : 155:250$ 8a 1929 prêmios

108:$000
_27jOOO$
81:000$

40:000$
3:000$
2:000$
2:000$
1.1)00$
2:600$
1:200$
1:000$

5 prêmios 9:000$
19:200$

lotai:

PLANO C
(2.000 bilhetes a 7$ooo ....

Menos 25oio
75 ojo em prêmios

PRÊMIOS
1 prêmio de

l
o
4
6

13
700
600

1328 prêmios

l:ooo$
5oo$
2oo$
loo$

bO í|> •
15$ 2 ult. alg. 1, 2, 3, 4, e 5 prêmios 9:ooo$

Total: b3:ooo$

<?4:ooo$
21:ooo$
63:ooo$

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

J4:ooo$

PLANO F
12.000 bilhetes a C$000 ....

Menos 25o|o
75 ojo em prêmios

PRÊMIOS
[ire mio de

1
"1:0

6 " 5oo$
ÍO
21
50

1200
240

2oo$

1531 prêmios

loo$
5o $
lo$ 2 uh. alg-. 1 e 2 prêmios
lo$ • 

Total :

81:000$

72:ooo$
18:ooo$
54:ooo$

25:ooo$
3:ooo $
2: o oo$
3:ooo$
2:ooo$
2:loo$
2:5oo$

12:ooo-$
2:4oo$

54:ooo$
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VIDA CAPICHA6Á â

RIAM0-N0S
Quevedo assistia á representação duma come-

dia muito interessante, quando um indivíduo, que
estava a seu lado, lhe disse:

E' o snr. Francisco de Quevedo?Perfeitamente...
Pouco tempo depois o mesmo indivíduo lhe

deu uma pancadinha no hombro e lhe disse, de
hovo:

Pois saiba o snr. que eu tinha tanto dese-
jo de o conhecer que andei vinte léguas para
ter essa felicidade.

Obrigado l retrucou o grande humorista, vol-
vendo a prestar toda a attenção á comedia.

Seu vizinho, entretanto, que não se confor-
mava com essa altitude, resolveu dar outra
pancadinha no hombro de Quevedo :

Pois bem, como lhe ia dizendo, saiba o snr.
que andei vinte léguas para ter o gosto de aper-
tar-lhe a mão.

Quevedo começou a se impacientar com o seu
vizinho, mas a prudência, em todo caso, ainda
o conteve.

Nisto chegou a principal peripécia da obra.
Quevedo commovido, attento, aguardava o des-
enlace. O publico participava da mesma emo-
ção.

Somente o seu inquieto vizinho olhava com
indifíerença o que se. passava em scena.

Só queria voltar á carga. Deu, pois, outra
pancadinha na sua victima e repetiu:

Snr. D. Francisco saiba que andei vinte le-
guas para ter o gosto de o conhecer...

*— Snr. meu, disse-lhe Quevedo, sabe qual é
o maior animal da terra ?

E' o elephante...
Pois bem, snr. Elephante, quer deixar-me

assistir á representação da comedia ?
* *

Dario Nicodemi fazia exame para receber o
seu diploma de chauffeur. Entre as perguntastheoricas da praxe, o engenheiro examinador lhe
faz a seguinte :

Si, ao atravessar uma linha férrea, o snr.
divisar o comboio em toda a velocidade, não
lhe permittindo a passagem, qual a marcha quedará a seu automóvel ?

A marcha fúnebre — respondeu, muito se-
rio, o grande theatrologo.

* *

Num intervallo da "A mulher nua", de Batail-
le, Maria Melato permaneceu no seu camarim
mais do tempo necessário para trocar de roupa.

Sibila Aleramo, que precisava falar com a
actriz e a aguardava no corredor, pergunta alto:Que faz a "A mulher núa", que não appa-
rece i

Está se vestindo, responde a voz alegre de
Maria Melato.

*

Fia um telegramma para você, Alberto. Seu
sobrinho morreu.

Já ! Estou certo de que ainda quer dinhei-
ro para o enterro...

* *
Lição de Arithmetica:

Si para fundar qualquer empresa ou iniciar

. *j

POUC
rmm
t

-woQjyms

um negocio se necessitam, de 20:000$000 .. tens
somente 8:500$000, que é que te falta ?

— A coragem, snr. professor.

1
1m
8Fala-se da metempsychose :

Eu, dizia um joven poeta, recordo-mt *er
íeitamente que, numa vida anterior, fui o be;,.
de ouro.

E que fizeste do ouro? pergunta-llu mi« l
dama.

* *
mCO
GB
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Um rico proprietário dizia a um pobre ho
que habitava um rancho próximo do seu pala*
cio:

-~ Tenho uma vista muito mulhor que a tua.
Não me parece, replicou o vizinho.
Por que ?
Ora, eu vejo do meu rancho o teu palácio

e tu, do teu palácio, não vês outra cousa..
o meu rancho...

9IÍi

Tu, pequeno, onde nasceste ?
Eu não nasci: tenho madrasta.

RR
•M

83

*
* *

I
— Minha irmã é muito infeliz, já perdeu qua- |tro maridos. $

Então não é infeliz: é descuidada.
*

* *

88
Casaste commigo, porque tenho d

ro. Confessa !
Absolutamente, querida. Casei-me con

porque eu não o tinha... I
Do famoso pintor norte-americano Sa;.

conta-se a seguinte aneedota :
Um millionariò convidou-o para visitar a

detestável galeria de quadros, dizendo-lhe
Depois de minha morte todos esses

dros passarão a pertencer a qualquer institi
de. caridade. E' esse o meu propósito.Pensa o snr. muito bem, disse Sai
Parece-me o mais indicado. Poderia deix
por exemplo, para um asylo de cegos...

¦ • • tYi

, 1
ao fe

g

$
4

*

Maria, onde puzeste o assucar?Na banheira, para lavar o menino.Ficaste louca, rapariga ?Não sei porque. A snra. não me diss
o menino necessitava de banhos dágua »

*

i
88

ÜPBoo

I
88

Um explorador é insultado pelo chefe
tribu selvagem e o interprete traduz-lhe o
foro. O explorador indignado applica um
no interprete e lhe diz :-- Traduza isto para esse imbecil 1

¦ d

rü- :x;
.-o \%

*
* *
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No jardim :— Olha, Arthur, as nossas roseiras j«
botões...

Elle, com um suspiro :—E' verdade; são muito mais felizes <
minhas camisas...

.'}.!
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jcrdades sobre o dinheiro
Em nossa época já não possui»mos o dinheiro: o dinheiro é quen°s possue.
Seu culto impio e degradantenada tem a vêr com o respeito de-vido á sua acção bemfazeja.
Reconheça-se nelle uma força,semae eahir na idolatria Quando o di-

nheiro voltara ser um simples ins-
trumento, a humanidade terá dei-
le tudo que é capaz de dar. Não
se pôde despresar o dinheiro des-
de que nos sirva como instrumen-
to útil, mas deve-se prescindir dei-
le, quando não nos' favorece.

Em nossa luta, entabolada entre
a felicidade e a dignidade humanas

de um lado e o dinheiro do outro
a victoria será forçosamente da
dignidade.

A' medida que a noção da di
gnidade vae progredindo compre-
hender-se-á quão deshonroso é para
o homem ser classificado segundo
a cifra de clollares, que lhe at-
tribu em.
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VIDA CAPICHABA

Ontem, quando eu estava lendo
as minhas «Maravalhas», em um
escriptorio, approximou-se de mim
um amigo do peito, e exclamou:

-- Olá I Mestre-Escola.
Como vae ? respondi-lhe eu.
Bem. . .

Está 1 e n do
as «Marava-
lhas», hein '?

E' ver-
dade, estou
lendo. Aca-
bam de che-
gar neste
momento.

Depois de
üm curto
hiato, conti-
nuou :

Aprecio muito os seus escri-
ptos, como também os de Heracli-
to Pereira, principalmente, os de
Eipidio Pimentel, o pedagogo e li-
terato mais illustre de nosso Es-
tado.

Obrigado. Heraciito Pereira é
uma gloria para o E. Santo, e El-
pidio Pimentel, o autor do monu-
mental livro «Postulas Pedagogo-
cas», sobre ser philoiogo, é o maior
intellectual espirito-santense.

Você observou quantas cincas
orthographicas têm as suas «Ma-
ravalhas» ?

--Já observei. Têm muitas, é ver-
dade, mas, desta vez, felizmente,
os erros não são palmares.

— Que ? Erros não palmares ? Ve-
jainos. Na frase: «...o seu tino, o
seu juizo e a sua razão se enche
de enleio...» temos um erro tão
grave que nem o Sapateiro da
«Vida Capichaba» perdoa. O certo

MARAVALHAS

Ü_
é se enchem e não se enclie, que é
erradíssimo.

Não, meu caro amigo. Não está
errada a frase, objectei eu. Quan-
do dous ou mais sujeitos são sy-
nonymos, a concordância destes
com o verbo pode ser feita no sin-
guiar. Em qualquer clássico, a meu-
de, encontramos desses exemplos.

—- Mas os clássicos nem sempre
são para ser imitados. Depois, os
grammaticos não abonam semelhan-
te emprego.

Isso é que, não, respondi-lhe.
Dentre a maioria dos grammaticos,
excluem-se alguns, que calam este
caso de concordância, os demais,
porém, preferem sempre o verbo

23

no singular. E, nesta se
varei o que estou affirr

O amigo não quis c
nada, e, despedindo-se,
que aguardava, com ind
resse, as «Maravalhas».

m
gi
te
lh

ac
ni
d

di
ii
ei.
Sí
e

p o g r a p h o, como pei
amigo. No autographo e
che e não se enchem.

Dentre centenas de 1
versam sobre a lingua
rei dez, á sorte, e só u
assumpto. Os outros no^
rida á forma singular.

Vejamos o que os sal:
maticologos dizem.

Em primeiro logar vei
cão o erudito Carneiro I

«Se os sujeitos do sii
rem synonymos, irá o ^
o singular, concordando
ti mo :

«A sede e o
dinheiro nunca

• *5 „ S_ê7
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«isse-me";-?: inte-

; ;' este
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artiguç.
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in;a citadq

ha erro
• concor-
ncia. E se
' u v e s se

¦ a culpa:<a minha,
icia do ly-
-a u meu

t a Fie en-

v a:o que
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¦ os í;rain-

\ ú eolla-
;iiaaro:
.vular fo-
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(Bento Pereira).
«A serenidade e a quie-

lação no que governa é
mais forte, e urgente para
ser obedecido». «A luz e a
sciencia só veiu ao mundo
em nossos dias».(A. Herc.)

Serões Gra mui.a ticaes,
pag. 556).

Diz Alüxdo Gomes :«Havendo mais de um sujeito,
o verbo fica no singular :

a) quando eííes são synonymos :
ex.: A elor constante, o desgosto con-hnuado, o fundo pesar anniquilao. espirito e o corpo. Pelo contra-no o vicio e a vaidade andou mui-to valido no mundo». (Manuel Ber-narcles)».

(Gra mm tica Portuguesa
pag. 31.4)

João Ribeiro :
«guando os sujeitos representama mesma cousa ou pessoa, o ver-oo fica no singular:

«A dor, o pesar enve-
lheceu-o».

«Seu filho e suecessor
subiu ao throno um anno
depois».'

(Gra m m a tica Po r tu gue-
sa, pag. 149)

Maximino Maciel :«•••o verbo pede ficar no singu-

d) Desde que os sujeitos sejam
synonymos, ex :

«A instabilidade e incer-
teza do governo trazia os
ânimos em continua hesi-
tação». (Latino Coelho,

Grammatica Descripti-
va, pag. 312)

Cândido de Figueiredo, o estra-
tego das letras lusas, doutrinou :

«Se o sujeito for constitui do por
varias palavras de significação ana-
loga e do numero singular, só com
a ultima se faz a concordância do
verbo : — «O luxo, o esplendor, a ma-
gnificencia (1) foi sempre a sua am-
bicão».

Gra m ma tica Syn the tica,
pag. 155)

M. vSaid Ali, grammatico tido e
havido por intransigente, também
prefere a fôrma singular:

«Observação -- Se com duas ou
mais expressões ligadas pela parti-
cuia e se designar urn ser único,
o verbo se conservará evidente-
mente no singular, como neste ex-
emplo: o ladrão e o assassino foi
conãemnado d morte».

(Grammatica S- da L.
P., pag. 205)

Carlos Góes diz que, «sendo o
sujeito composto embora\ anteposto,
deve o verbo ficar no singular:

(1) «Foram» seria, ahi, um absurdo.

b) Quando as partes do sujeito
composto forem .synonymos: «Cuja
narração e historia se offerecerá a
V. Majestade -Vieira», etc.

(Syntaxe de Concordou-
cia, pag. 34)

Até a grammatica elementar de
Gustavo de Andrade trata do as-
sumpto:

«Concorrendo dois ou mais su-
jeitos synonymos, da 3a. pessoa do
singular, ex : A dor e o p.ezar fei-
o envelhecer».

(Grammatica. Int. da L.
P., pag. 122)

Dos exemplos supracitados con-
cluimos que a frase: «... o seu ti-
no, o seu juízo e a sua razão se
enche de enteio» está elaborada
de consonância com os grammati*
cos e clássicos.

Nenhuma razão tem, portanto, o
meu amigo, para estygmatiza-la.

Ft uma preciosidade que a fonte
clássica legou ás letras luso-bra-
silienses.

Para Cândido de Figueiredo,
grammatico que ensinou a muitos
brasileiros,épreferida a fôrma singu-
lar, tanto assim que a sua regra
é absoluta.

«Se o sujeito for constitu ido por
varias palavras de significado^ ana-
logo e do numero singular, só com
a ultima se faz a concordância do
verbo». Notem bem — «só com a
ultima se faz a concordância do
verbo».

mm WW¦-mmmWmmm.WtkmWtn*
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Não precisava mais nada para,
provar que a frase é correta, mas
vou citar ainda alguns exemplos
que tenho á mão:

«Triste ventura e wégro
far/o os chama neste ter-
reno meu...»

(Camões — L., C. 5, 46)
«... Cuia brandura e dto-

t:£ tratamento
Dava saúde a hum vivo

e vida a hum morto».
(Id. 5, 85)
«...Que todo o seu £ro-

posito e vontade»
Era deter ali os desço-

bri dores».
(Id. 9, 1).
« Villeza v feio nia ê esta»
(Castilho — Camões. III,

14)
«E inda a razão, e pa-

cto nos segura».
(/<?> usalem Libertada,

.pag. 19)
iNao sao necessários mais exem-

pios, porque, como se vê, já os
citei á farta. Nada ha, portanto,
que injustifique a concordância do
verbo em o numero singular, quan-do os seus sujeitos forem synony-
mos e estiverem em igual numero.

Mas o contestante veio ainda
com uma bôa. Disse que em tino,
juizo e razão não pode haver sy-
nonyrnia.

Ora I isso é um absurdo. Os vo-
cabulos tino, juizo e razão só não
podem ser synonymos perfeitos,mas são synonymos; logo é justo
que se faça a concordância no sin-
guiar.

Demais, se a concordância só
fosse compatível com synonymos
perfeitos, os exemplos, que vimos
de citar, de clássicos ^respeitáveis,
nada valiam, visto serem, quasitodos elles, synonymos imperfeitos.

«A's vezes a synonymia é per-
feita, diz o douto Antônio Garcia
Ribeiro de Vasconcellos, tendo to-
das as palavras exactamente a
mesma significação ; na maior partedos casos, porém, é imperfeita, ha-
vendo entre os synonymos verda-
deira semelhança* mas não identi-.
dade de significação.

Ex.: —¦ Atrevimento, ousadia, au-
dada, arrojo, temeiidade/— veste,
vestido, vestidura. vestimenta, rou-
pagem, trajo; — desbastar, desen-
grassar, adelgaçar; — atemorizar,
amedrontar, assombrar, assustar,
aterrar, espantar, espavorir, inti-
midar».

(Granima tica Portugue-
sa, pag. 100)

Que diga o entestante o con-
Irarío.

Castello, abril de 1927.
MESTRE-ESCO LA

CONSULTAS
Um estudioso de Muquy escreve-

me, preguntando como se deve es-
crever: preguntar ou perguntar.

Veja o estudioso o que, a res-
peito de preguntar, dissemos em o
numero 81 desta revista.

Apesar de já ter eseripto a esse
respeito, não me fujo de emittir
aqui o parecer do fglottoíogò luso
Antônio G. Ribeiro de Vasconcellos :

123 -

«E' erro escrever pergut
verbo formou-se sob a i,
do latino prcecunetare, q
como era natural, pregunU
lelámente a preparar — P,
prevenir — prcevenire, prégi
clicare, etc. O povo ainda
nuncia preguntar com e
como em pregar. Quem
aquelle verbo o êtymo p
não considerou, além dou
sas, que o ç de percontar
dia abrandar-se no g âep
por não ser intervocalico

(Grammatica ..
sa, pag.
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PEITO - CO^l O SEU USO REQULâR:
A tosse cessa rapidamgnto.
As grippas, constipaçoes ou dlefluK-oS/ cack

é com ©?las as dores tío peÁio s das costa
Miiviam-se promptamentê as crm®s (afflíçdedos asthrnatlcos a oe aooassoí? da co.qM@Such
tofnkndo-sa ?rja^s ampla e suave a resp.iraçã

Âs bronch-Stes oe-derri suavemente, assim cosi-
as inflammàçde® da garganta.

A insorrmia, a febre e os suoros nocturnos de
_?_ n ^•'', r-í r í>, f* so ? .^s.« nJ -s-.s -,y:. s «_^> V» <í i^U
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Accerttusfn-se s.s for^ss e normaüsám-s® *
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TERNOS pE«FRACKS,. CASACAS, «SMOCKINGS»,UNIFORMES MILITARES«BONE1S,» CAPOTES, PLATINAS, BANDEIRAS E GALÕES
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Curiosidades
— Nas costas da Irlanda, uns

marinheiros pescaram, ha pouco
tempo, enorme peixe, dentro
do qual encontraram uma escova
de dentes, uma de unhas, uma
saboneteira, uma garrafa que ha-
via contido agua de Colônia e um
vidro de licor dentifricio.

forma de saudação é muito origi-
nal: depois de uma grave reverem
cia, tiram o vestido superior e o
carregam sob o braço, deixando
as espaduas mias.

intervallo desejado, volta
a contar as horas, automáticas

ogio

'. mlf

* *

*
* +

—Lenine, pouco antes da sua
morte, foi presenteado com um
relógio, todo feito de madeira, á
excepção da corda, que o põe
em movimento. Offertou-líro o seu
fabricante, um aldeão russo.

—Um barometro excellente e in-
fallivel é um pedaço de alcanfor
exposto ao ar. O alcanfor se con-
serva secco, si o bom tempo é fir-
me e estável, humedecendo-se po-
rém. quando a chuva está proxi-
ma.

*
+ *

Gulodices
Siipplicas. Em 550 grs. ua

car, deitam-se 12 ovos, o
mas e quatro claras, car
ficiente, casca de laranja
o sal preciso; bate-se tud
bem e depois deitam-se Ih*
grs. de farinha de trigo
massa se fazem as supplicas
ao forno em latas.

gem-i suf-
a (ia e
ram to

500
)osta
irai o

*

— No salão, onde está situado
o Banco de França, ha uma gale-
ria photographica destinada a re-
tratar, num instante, os indivíduos
suspeitos, que surgem nos
chets».

«gui-
*

— O beijo é desconhecido entre
os indígenas da Costa do Ouro. Sua

— Estão sendo vendidos em Ber-
lim, e com grande disputa, rei o-
gios falantes, os quaes, em vez
de dar horas, como os eommuns,
as contam em voz humana, gra-
ças a urn phonographo.

O mechanismo pôde ajustar-se
de maneira que o relógio deixe
de cantar durante determinado es-
paço de tempo — durante a noite,
por exemplo, ou quando se quei-
ra estar em silencio. Passado o

*

Mãe-benta. Assucar, 25(
bá de arroz, 250 grs.; manteiga
180 grs.; gemmas de ov< oito;
leite de coco, uma chicar Mistu-
ra-se bem o fubá, o as
manteiga e os ovos; depo junta-
se o leite de coco e ba
rante uma hora com um
de páu, deita-se isso em f
e leva-se ao fogo.

Na in a.

M9I

v^xx.1 5jL^JLjJLí*-J'!c5 tima formula cujo
segredo custou 200 contos de réis

A 3,oção Brilhante é o melhor especifico paraas affec.ções capilares. Não pinta porque nâo c ti ri-
tura. Não 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 extrai .geiro, e analysada e autorizada
pelos Departamentos de Hygiene do Brasil.

1\—Desapparecem completamente as caspas e|
affecções parasitárias.

2*,—Cessa a queda do cabello.
3-. — Os cabellos brancos, descorados ou grisaIhos voltam á côr natural primitiva sem ser tingi-

dos o u queimados. *
4-—Nos casos de calvice faz brotar novos cabellos.
5'.—Detém o nascimento de novos cabellos

brancos.
6*.-Os cabellos ganham vitalidade, tornam-se

lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.
A Loção Brilhante é usada pela alta sociedadede S. Paulo e Rio.
A' venda em todas as Drogarias, Perfumarias

; e Pharmaeias de I* ordem.
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COMPLETO SORTIMENTO DE

ÇAS, PORCELLANAS, CRYS'

FERRAGENS, ARMARINH<

DROGAS.
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Recebem gêneros do Paiz á consm '
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Dar annuncios á «Vida Capichaba» imporia @m augmento certo de lucros.
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Depositários das cervejas: «Hanseatica», «Pilsen» e
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XARQUE, SAL DE MOSSORÓ, &
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grosso, mo ido e em bruacas.

BACALHAU - ASSUCAR REFINADO, j;
MASCA VINHO E MASCAVO. $y.
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CIMELIO LITERÁRIO
Canção amarga
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Não te colloques mais no meu caminho,
Não me olhes mais assim, não me endoidecas.
Deixa-me! O amor é um çapitoso vinho,
Que transtorna as mais sólidas cabeças i
Deixa-me, pois, seguir o meu caminho...

Incauta rola, que, em manhãs doiradas,
Andas a mariscar pelos aceiros!
Mal sabes tu que. á beira das estradas,
lia caçadores pérfidos, traiçoeiros...
incauta rola das manhãs doiradas!

Meu coração é a mancenilha brava,
Cuja sombra lethargica envenena ;
Dantes sempre assim foi, quando eu amava,
E hoje o mesmo ha de ser, garça morena i
Não busques, pois, a mancenilha brava I

Tentadas debalde a esta tormenta
Pôr termo, allivio dar ao meu cansaço !
Minha enrugada fronte macilen.a
Pesaria de mais no teu regaço !
Ninguém pode amainar esta tormenta !

Como aquella encantadora Flor de Neve,
Que nasce ao Norte, nas steppes frias,
Assim minhas paixões têm vida breve:
Vivem apenas três ou quatro dias
Durante o anno, como a Flor de Neve !

Trazes, por forma tal, teus lindos olhos
Em mim (cegueira incrível!) embebidos,
Que, de pisar os cardos e os abrolhos,
Tens os pés lacerados e feridos...

• Tão alheios ao mais andam teus olhos !

83
Entretanto os espinhos serão flores,
Si quizeres, intrépida creança !
Basta que dês aõs teus adoradores
O mais tênue vislumbre de esperança!
E os agudos acúleos serão fiôres ! a

: Fala! E a teus pés todos serão' de joe II.o.-
Vae! Boccas rnil oscularão teus pa?
Que rainha terá, nos seus conselho
Corte maior de.corações e braços
Falai E a teus pés tudo estará de jc

Que pôde dar-te um coração exhausto,
Enjeitado do Amor e da Ventura.
A ti, que tens a mocidade, o fausto,
A gloria, o amor, a graça, a formosura?
De que te serve um coração exhausto ?

Nunca um «recuerdo», uma dedicai
Uma data escreveste sobre a areia
Pois apaga o meu nome da memória,
Como.se apaga uma inscripção alh«
Como quem risca uma dedicatória !

Adeus! Seja esta a nossa despedida,
O fim desta novella passageira!
Mas não cubras de luto a minha vida,
Não me apertes a mão desta maneira,
No momento final da despedida.

Si algum dia te vir no meu caminho
Não respondo por mim. Não me endoide^ a
O amor! O amor é um capitoso vi nin
Que transtorna as mais sólidas cabe
Vae, pois, com Deus : eu següirei sózín*

O R U
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Café Olotoo
RUA JEROIVYMO MONTEIRO, 39

Duque de Caxias, 40 — €. postal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 96 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
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«Vida Capichaba», no gênero, é o periódico de maior
Estado do Espirito Santo.

em e circulação n
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anco do Espirito Santo
.... i.i .,¦'_, -¦¦¦-.-¦¦. i ¦¦ i m i, ¦, .ii , , | .—-—_— ¦¦¦¦¦!,

. - FUNDADO EM 1911 -
Ender. Telegr. «SANTOBANK» •

Capital Rs. 5.000:0008000
SÉDif. CENTRAL: V/ictoria. FILIAL: Cach.de Itapeiqirirç. AGENCIAS : Boni 3esus do Norte,

¦— Alegre e Collatina —

Agencias em organização : CACHOEIRO DE SANTA LEOPOLDINA e SANTA THEREZA

Téiii çorrçspondenfes ern todas as praças do Paiz

EFFECTUA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS/

~~ CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DE DINHEIRO -
7 ¦¦¦•¦•

EM DEPOSITO E O/CORRENTKS: O
JÜROANNUÂt

Em depósitos a prazo fixo de um anno. . ' . o .... 7 %Em deposito a prazo fixo de seis mézes. * ¦ . ... 6,1/2 %Em depósitos com aviso prévio de 90 dias para retiradas. . . 6 %
Em depósitos com aviso prévio de 60 dias para retiradas. . 5/1/2 %'
Em depósitos limitados, até Rs. 20:000$000, retiradas sujeitas ás

condições expressas expressas na caderneta. . . . 6 % a
EM CONTAS CORRENTES:

Com retiradas não superiores a 10 contos por semana. . ., A %
Com retiradas não superiores a 20 contos por semana. . . . • 3 %
Em contas correntes á disposição, com retirada livre:

Saldos até 100 contos. :C . . . a . . . . a . . . . 2 %
0 que exceder de 100 contos. . . ;. . . . . ... : . sem juros

— O Banco fornece cadernetas de cheques para as retiradas de Contas

Correntes.
¦'¦¦'¦ ¦

-Z^^H '

JHBEÇTOBES. Pedro F. da Costa Huch, Presidente; Pedro Bruno Dischinger,

Gerente; dr. Argeu Hortencio Monjardim, Secretario. ^ "

CONSELHO FISCAL : Senador Bernardino de Souza Monteiro, dr. Antônio

Pereira Lima e cel. Ildefonso Ramos Carvalho de Brito.
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lhes pregámos,

VIDA CAPICHAÔA

«Alfinete» está
contentissimo com
a confusão na qual
conseguiu lançar

as quatro moças
amigas.

Ainda segunda-
feira ultima teve
o prazer de vel-as,
as quatro, em ani-
mada discussão a
respeito da alfine-
tada, que uma le-
vou. E o mais en-
graçado é que cada
qual julga as ou-
trás tres respon-
saveis pela leve
picada que as al-
cançou.

E, emquanto ei-
las discutem, sem
entrar num accor-
do, divirtimo-nos
com a peça, que

*

Outro «caso», interessante da
cidade é incontestavelmente o de
mlle. «tentação*. Mlle. ê altiva.
Não dá o braço a torcer, como lá
diz a massa polycephala. No em-
tanto, sabemos que o seu grande
amor a certo jovem da nossa alta
sociedade é verdadeiramente
cordial. Vamos dar vista desse
«caso» ao jornalista dos «olhos de
amêndoa».

*
* *

O «jovem advogado» disse outro
dia,numa roda intima,que,absoluta-
mente, nada, em matéria de amor,
tem com mlle. «Tentação». E fa-
lava com tanta segurança e tanto
desembaraço que todos os da roda
acreditaram... no seu «1? de abril».

*

O chronista de certos perfis a-'bandonou, de uma vez por todas,
aquella sympathica morena da ci-
dade alta. Elia, ao que dizem, pou-co se incommodou com a historia...

.**
*

Monsieur «Adolphe Merijòu», con"versando com um seu amigo inti"mo, disse que havia, definitivamen"
te, cortado relações com «Afinete»-«Alfinete», no emtanto,não pôdecortar relações com monsieur. Eisso porque o seu papel é ver, an-notar e depois...furar... Por exem-
pio: Ainda noutro dia, á tardinha,vimol-o tomar uma lancha com cer-ta mlle. de ha pouco chegada doKio, Agora, perguntamos nós: sia sympathiea morena da Praia sou-ber disso, .poderá ficar satisfeita?'Não. Positivamente, não. E é porisso que preferimos perder aamizade de monsieur a deixar mlle.illudida...

j_»

*

O «irresistível» de um dos nos-

23 . - 927

- v Íx'^t% " -^
/tz\ ^^L^^ffr~^''liy\ v

9 jovem ,yrtlnco dn ;v..

mo apaixona 
g.,a gracioso mkque usa o nome de^ao JoaôBaptistàV

Outro (]ja, ;/, a
noitinha, os Jdoi;
passeavam a 8Ó'
pela cidade* altanumtaliclyUio,^
despertou i atten-
Ção de dim mji$s
sentadas num bíco do jan li )-01do Palácio,

*
E quan .s eom-

mentarios santo
Deus 1...

sos bancos está como quer. Ama-
do pelos quatro cantos da cidade.
Não sabe como conseguir que mlle.,
«caixa» de uma das nossas casas
commerciaes, acredite no seu im-
menso amor. Mlle. faz bem em es-
tar um tanto desconfiada dos ho-
mens. São tão volúveis!... E de-
pois mlle. não se esquece nunca
daquelía retirada estratégica do seu
ex-admirador...

*
* *

O conspicuo tenente vae, emfim,
se deixar prender pêlos laços do
matrimônio. E não podia siri mais-
feliz na escolha... A sympathica
morena da Praia vale o sacrifício...

* *

Miss «Loira» anda tão desinte-
ressada daquelíe flirt l Também
elle já não é o mesmo.

Vive afastado de tudo e de to-dos, como se oceultasse um inti-
mo desgosto ou uma grande paixão.

Ainda ha dias, miss passou, ele-
gantemente vestida com linda échar
pe, em direcção ao Parque, tão dif-ferente, que chamou a attenção deum ex-apáixonado de seus encan-tos.

Tudo é assim na vida... passa ese desfaz nas cinzas da saudade...
•* *

A franzina Bonequinha de umade nossas vivendas-, que se .encon-
tra agora como um lirio de lutovae mesmo para o Rio, isto é
para o Instituto Nacional de Mu-sica.

O jovem bahiano já começou aderramar as suas lagrimas de sau-dades e a fazer as suas juras desinceridade.
Só o vendo, para crer 1Pois com aquella rivaizinha, ami-

ga de mlle., não sabemos, quandoelia voltar, quantas surprezas lheserão reveladas...

O esculapio da casa de Misen
cordia anda scismarento c m oaspecto de romântico apaixonado „á 1830.

Só o vemos no Cinema e no
desempenho de sua humanitária
missão.

Será á prova de fogo
ceridade?

Queremos crer que a ovem c
linda pedagogista, que êe parao Rio, não ha de, assim, ex
tanta obediência.

Não será exaggero, doi or
*

* *

* *

Mlle., depois que se dc
duzir pelos olhos verdes
proprietário de um dos
melhores hotéis, está bas
trahida.

Nem ao baile da AH*
«Club Victoria». quiz con

Pois olhe que o ex-esto
Escola Militar lá estava
triste pela . ausência de
de cabellòs fui vós e er
olhos...

.:: *

Mlle. ficou irritada eoi
de concurrencia no uitii
do «Club Victoria.

E falou que era despí
«Risos e Guizos» — que 1:
to nma campanha surda
haver ninguém na entrega
ao «Flocos de Neve».

Qual mlle ! a cousa
assim.

O baile só não foi muií'
rido por causa da «miss
cente Celestino», que tod;
tinham de assistir no doi
Ressurreição, e que, segi
chronista capichaba, foi s
te á de Rudolph Valentii
tida e mandada rezar pel
nalissimas cariocas.

Quanta frivolidade !
"1
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C L A IJ Dí O PASSO S
Estabelecimento de primeira ordem, freqüentado

^pela «elite» victoriense.

Sortimento completo de finas perfumarias.
- « •*•«• «ZWtt

Ladeira do Palácio, 1 Victoria.
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Espirito Santo
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Novo producto,- de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaes, principalmente os denomi-
nados «a s c a r i d c.s lumbricoides»
(lom brigas).

Com base de oíeo de chenopo*
dium (essência de herva Santa Ma"
ria) substancia muito empregada pe"
los Exmos. Médicos da PROPHY-
LA XIA RURAL e dá humanitária .-
MISSÃO ROCKFELLER em todo 8
mundo, é a ROCKFELLINA uma 1
feliz combinação dessa substancia, J5
com a phenolph-talcina, de forma §
que, pela aççãò vermicicla daquella tt
e purgativa desta, se obtém fácil- Jj
mente a expulsão dos vermes intes- ^
tinaes, não necessitando de qualquer &outro purgativo, além do que sua v^
acção «exito-secretora» assegura Jj
inabsorpção do chenopodium pela ttmucosa intestinal, facilitando assim tt
o seu poder «antihelmintico» e evi- *
tando os phenomenos da intoleran- tt
cia. As pequenas pérolas ROCKFEL- SLUNA sao tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se em Stodas as Drogarias de S. Paulo e do Rio. Pelo correio, registra- ttdo, 1 tubo3$000. Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes & Cia.- *

Rua Uruguayana, n. 91.—Rio de Janeiro. J
***** *****m******^****0i***^j********a*********0

UWIC09 AÉCÍ88DOBES ^
HIBEIRO. MENEZEÍS & Co.

•UA UBUOUAYAN*. 91 ~ {DQ

A origem do psettdonymò
de Pierre Loíf

Loti foi baptizado a 25 de janei-ro de 1873, com a idade de 33 an-nos e 11 dias.
Quando se realizou a cerimoniaera 1 hora da tarde em Londres eem Paris.
O acto foi celebrado nas antipo-das, do outro lado da esphera ter-restre, nos jardins da fallecida ra-inha Pomaré.
Na Europa era um dia triste e

frio, mas no bello jardim da rainhaimperava a languidez enervanteduma tarde estivai.
Cinco pessoas assistiram ao ba-ptismo de Loti. Até aquelle diaLoti chamava-se Harry Grant. Con-servou esse nome tanto nos regis-

J°™C1V.1S! como nos assentamentosda Marinha, mas o sobrenome deLoti toi, geralmente, adoptado porseus amigos.
A cerimonia foi simples: con-cluiu-se sem largos discursos, nem

grande apparato.
; As três haitianas, que assistirama testa, estavam coroadas por flô-res naturaes e vestiam túnicas demusselina.

Depois de tentar inutilmente apronuncia do nome bárbaro-Har-

ry Grant—as hartianas resolveram
designal-o por Loti, que é um doce
nome de flor, e, dahi, o baptismo.

>?» «»?.

MINHA CANÇÃO
Minha canção te envolverá-com

a sua musica, filho meu, como osternos braços do amor.
Tocar-te-á»na fronte, como umbeijo de bemdições. Si estiveres só,sentar-se-á a teu lado e falar-te-á

¦•.Vá. *3

ao ouvido; quando estive
a multidão; cercar-te-á, atte delia...

Minha canção, como as
de teus sonhos, levará tei
até ao fim do ineffavel.

Quand® a noite negra t.
hen der em teu caminho, w
ção baixará sobre a tua
como uma estrella fiel. S
á na menina de teus olho
rá o teu olhar para a a
cousas.

Quando minha voz em
com a morte, minha caiu
Hnuará a fnlar a teu corai

Rabindranath "]
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Decalogo da belleza

— Quando o espelho t<
estás um pouco indisposta
sa.

—Para conservar o cab
de laval-o uma vez por se

--- A -hygiene da boce
uma ligeira massagem di
plicando-se um dedo nos

— Deves praticar todoi
a massagem do rosto,

— 0 nariz requer tamb
massagem diária.

6— Si a ponta do nariz
melha, deves applicar-lhe <
sas de agua quente com u
ço de tela muito fina.

—Para evitares as ruga;
mente chíimadas pés de gaé preciso lavares, diariar
pescoço eom agua quente.

— 0 brilho natural dc
conserva-se, banhando-os <
de rosas.

—Afim de evitares a
deves dormir com a cabe<;
baixa.

10 — A pelle refresca-se
nhos muito quentes.

111 p

j.n'.lá

i ver-
a-'es-

.i.
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" UM MEDICO INGLEZ FALA...
41

hm JiStemafn5VJ>S0 fraco e ° caminho da loucura. O
% ho«n1«P«% 

e a falta de memória são um abysmo. que termh« hosp cio. Por que nao cuida de sua saúde easta pelo esgírShf^^W', ° md0 de se tra*ar égfacü, escolha
$ ,,m» w^Ü SpI!?rad0' mas <íue llão seía alguma panacéa, pr.
$ M?n 

foormulalscientifica com que facilmente v s. obtenha result
M rT,^queçf que P dia mais é tarde. Como medico po

$ Sf„ nK^ffnd'r Um b01í1 recotstítuinte phophatado do quf
8'Srai?*£LB fnC°l resultados. nos seguintes casos: débil:
«•hAihi' ;/oiw? cabeça,, nervosismo, cansaço por excesso de
E rlfia. Vo« Cm P°/e^ se* usad0 em todo ° tempo, sem a n« dieta, üsse preparado e encontrado nas pharmeias; basta pedividro de VANADIOL. - dr. HOURTH.
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ommissces, consignações e conta própria

X

i Avenida Capichaba, sin.

?
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CAIXA POSTAL, 3954 ^
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FABRICAÇÃO DE UINflGRES, LICORES, XAROPES, UINflOS DE FRüCTflS
E SEUS CONGÊNERES PELOS PROCESSOS MAIS HYGIENICOS

Telephone, 249 - Caixa postal, 3835 - End. telegraphico«DesUlTação» -Usa-seo código: «Ribeiro»

'¦¦¦7
•S

COMMERCIO EM GROSSO DE AGUARDENTE E ÁLCOOL

Grande prêmio na exposição internacional do centenário je

1922 e diploma de honra rio Instituto Agrícola Brasileiro

Produetos analyzados e appro-vados pelo Laboratório Nacional de Analyses do Rio de janeiro

Todas as nossas marcas são registradas e depositadas no

«BUREAU» INTERNACIONAL DE BERNA

VICTORIA E. ÊX SANTO
88

183838883838888888888^^

Nossos annuncios facilitam e apressam o augmento do? bancários.
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Maria Aníoníeía Tâíagíba

Dos raros espíritos ieniini-
nos intellectuaes do nosso Es-
tado, que mais honram e illus-
tram.a nossa literatura, o da
senhora Maria Antonieta Tata-
giba se distingue, já pelo es-
tylo e doçura com que burila
esplendidamente os seus ver-
sos, já pela delicadeza e ele-
gancia de sentimentos, que os
dita.

E a prova mais exuberante
do que afürmo é a recente
publicação do seu livro de
versos «Frauta Agreste», onde
se encontram poesias lindis-
simas, interessantemente real-
çadas pelas cores suaves da
sua fina sensibilidade artistica
e capazes de figurar, vantajo-
samente, entre as de maior
cotação das poetisas mais em
evidencia no nosso paiz.A autora de «Frauta Agres-
tc» íoi demasiado modesta no
titulo do seu livro.

A sua frauta, ao invés de

rude, c, pelo contrario, de uma
elegância de sons admirável,
que, aos nossos órgãos de sen-
sibilidade,* produz uma harmo-
nia suavíssima.

Dou aos meus leitores leves
amostras da delicada organi-
zação de poetiza, que e Ma-
ria Antonieta Tatagiba. Mi
«13erceuse» encontramos :
«Leve melodia... plunui
De som nas azas do venlo,
Dentro da larde de bruma
Me adormece o pensamento.

*

Leve, leve eantilena,
Voz de prece, de ternura,
R' aquella que minha avena
Entre as folhagens murmura...»

Em «Nocturno» :
«O hachiche azul do sonho mc lonleia...
Que noile linda.,. E, rememoro, calma,
Sob o amavio desta lua cheia

. Outras noites, que vivem na minha alma !
Em «Suave amanhecer» :

O arvoredo ao cantar dos ledos passa"
[ rinhos,

Dança um bailado verde á beira dos
[caminhos...

Levando o azul do ceu, foge ch:
I. Ügeit

A corrente do rio 3 entre os v«
[ se ejgueir-a...

E, num assomo de doce
volta, que só Júlio Danta:
ps3rchologo das mulheres,p
ria definir:
«Mesmo a sofírer eu canto ; a i iU

[ alma ô esta ros i
Rubra' que se abre á luz tão roí

[ mimosa,
Da vida o estranho mel em seu

| risonh'
Vae haurir, como a abelha, o enle

[ meu sonh(

E, assim, a senhora Mi
Antonieta Tatagiba continua,
até o fim do seu esplen
livro de versos, lapidando
lectamente a gemma pn cio-
sissima do amor, soprando
lícias, derramando em no
corações ternuras celestA
pela frauta esiylizada do
talento primoroso.

Jairo Le
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A PROPÓSITO DO TERRITÓRIO E5P1RIT0-5ANTENS

( Continuação)

Como igualmente incertos ou indeterminados
fossem os limites no extremo sul da Capitania,
Vasco Fernandes Coutinho, a 14 de agosto de
1539, celebrou um accôrdo com o donatário das
terras que, por esse lado, confinavam com as
delie ; nas Memórias que Braz Rubim escreveu
sobre a Província, vem transcripta a carta regia
de 12 de março de 1543, pela qual foi approva-
da a resolução estabelecida, nesse sentido, pe-
los dois donatários, Vasco Fernandes e Pedro
Góes, ambos reconhecendo, como limite de suas
respectivas Donatárias, — "o rio que tem na
boca a entrada de umas ilhotas de pedra e de
baixa mar, e dahi cobre outras ilhotas mais pe-
quenas, o qual rio se chamava, na língua dos
indios, Tapemiry, e os ditos Vasco Fernandes e
Pedro Góes lhe pozeram o nome de rio de
Santa Catharina, está em altura de 21 gráos".

A carta regia, de 28 de janeiro de 1536, rela-
tiva á doação da Capitania de Pedro Góes, de-
terminava, como dissemos, que elia se estende-
ria, para o norte, até acabar "nos baixos dos
Pargos".

Fm 1667, creada a Câmara de Cabo Frio, foi
fixado o rio Itabapoana ou Cabapuan, como li-
mite norte daquella Capitania, correspondendo
ao Iogar denominado, anteriormente, Santa Ca-
tharina das Mós. Em 1730, quando o Ouvidor
do Rio de Janeiro teve de fazer á medição da
Donatária, que então pertencia ao Visconde de

Asseca, reconheceu também esse mesme
como limite das duas Capitanias limitrophe
30 de dezembro de 1743,-na presença de
choai Feneira Lavas, o primeiro Ouvido)
meado para o Espirito Santo, foi redigido o
de posse e medição, resultante daquella cer
nia, auto no qual foi admittido o mesmo li
A iei de 31 de agosto de 1832, pela qual I
pos e S. João da Barra passaram para a
vincia do Rio, respeitou, finalmente, a m
demarcação.

Estende-se o Espirito Santo, áo sul, até
Itabapoana.

Os termos vagos da carta de doação fe
Vasco Fernandes Coutinho, prescrevendo q\
Capitania teria cincoenta léguas de costa a
gendo terras "na mesma largura, pelo ser
terra firme a dentro, tanto quanto puderen
trar e fôr de minha conquista", segundo í
pressão usada pelo Rei, fez surgir algumas
vidas quanto aos limites do Espirito Sant
longo de extenso trecho do actual Estad
Minas Geraes.

Em 1709 foi instituída a "Capitania de S.
lo e Minas Geraes" (carta regia de 9 de r
e 5 de novembro) ; posteriormente, um <
de 2 de dezembro de 1720 declarou a €ap
de Minas Geraes independente da de S. -3

O Brasil, nessa época, contava dois se
de colonização; mas ainda não havia elt
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Como prova da mi
nha cura, a bem dos
que soffrem da mesma
moléstia, venho offérc
cer o meu retrato e o
attestadò junto. Sof-P
írendo desde muito cri-
anca de ter rivel rheu-
matismo, íui de tal ma-
neira delle atacado no
pé esquerdo que fiquei
sem poder andar, com
a junta durae deforma-

da pela inchaçao.
Meu pae, que sempre

empregou meios para a
minha cura, vivia affli-
cto por não poder obter
allivio para as minhas
dores,nem remédio para

me curar.
Bos 10 annos aos 18
nenhuma modificação

soffreu meu ph-ysieo dc
rachitico, anêmico e

sem crescimento.
Ouvimos, então, falar

de curas importantes do CAPIVAROL, que liamos nos jor-naes. Resolvemos fszer mais esta experiência e parece até
milagre, porque no fim de três mèzes cu não soffria dor al-
guma, tinha optimo appétíte e já era curado, podendo -já an-
dar calçado e 6 mezes depois de usal-o estava completamen-
te forte e bem disposto, ganhando a vida eomo sapateiro, quesou, á rua do Cruzeiro, n. 1, em Juiz de Fora.
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Juvenal f. P. Rar > / 
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L Fernando Luiz H

Especialidades:

: Gastrosan-antigo «Castanha Mino
Sy :¦".-¦-para moléstias do estômago

Tiraverme5"Vermiíugo veget

Cruzai-antigo «Elixir de Samai
-para rheumatismo.

Xarope Guarapary-Para tos R

..»»*-- lua topo Monteiro, fi
Vietoria—Estado do Esp. *--m
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CURAM-SE RAPIDAMENTE COM ALGUNS
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_ -'VENDE-SE EM TODAS AS
DROGARIAS e PRINCI PAES PHARMACIAS.
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Casa especial de óptica

i
¦

Quasi todos devem o seu suecesso no
trabalho, na alegria e no prazer aos seus olhos
e somente aquelle, cujos olhos tenham a eom-
pleta habilidade de presteza, terá na vida o
suecesso alcançado por pretexto espiritual e
physico. Por isso cada um deve perguntar-se
o que podem realizar os olhos ou si sua capa-
cidade de trabalho pode ser augmentada. Nós
fazemos o exame da vista gratuitamente e
damos os vidros certos para qualquer defeito
óptico*

A nossa casa é recommendada pelosSrs. médicos oculistas. Concertamos óculos e
fornecemos vidros conforme receita medica.

Vendemos tambem aparelhos photo-
graphiços, binóculos e lorgnetas.*

Rua Duque de Caxias, 30 (Edifício Aguirre)
Caixa postal-3704

Victoria—Estado do Espirito Santo
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tos seguros para, com exactidão, discriminar o
extremo das Capitanias, então instituídas.

Constituído ultimamente um Tribunal Arbitrai
para dirimir as duvidas existentes, desse lado,
nos limites do Espirito Santo, não pôde este
Estado acceitar as conclusões firmadas a 30 de
novembro de 1914," pelos respectivos árbitros, a
vista das justas razões que expoz ao Supremo
Tribunal Federai. Posta a questão nos termos
elevados em que soube collocal-a, com notável
brilhantismo, o illustre patrono do Espirito San-
to (15), e pendente, como ainda hoje está, da
decisão do mais alto Tribunal Judiciário do
Paiz, não devem ser citados, como definitivos,
os limites do impugnado laudo arbitrai, como se
lê, por exemplo, na mais moderna e minuciosa
Chorographia do Estado de Minas Geraes, o
conhecido trabalho do illustre parlamentar Dr.
Nelson de Senna (16), e, como fez o Dr. Heitor
de Souza, quando deputado Federal peio Espi-
rito Santo, na descripção do Estado, publicada
em setembro de 1922, na edição especial com
que o jornal argentino «La Nacion» se associou
á commemoração do primeiro centenário de
nossa Independência.

Como se não bastassem as duvidas sobre a
extensão do território espirito-santense ao nor-
te e a oeste, até do lado do mar houve quem
pretendesse fazer surgir também pontos de con-
troversias.

A carta regia de 1534 estatuiu que a doação
feita a Coutinho comprehendia "quaesquer ilhas
que houver até dez léguas ao mar na frontaria".

A' vista desses termos, César Marques, autor
do "Diccionario Histórico, Geographicp e Esta
tistico da Província", trabalho encommendado
e custeado pelo Espirito Santo, entendeu que
devia eliminar a ilha da Trindade do território
provincial, escrevendo, á pag. 63, o seguinte:
"em vista da mesma carta de doação, não po-
demos contemplar no território desta Província
os archipelagos da Trindade e de Martin Vaz,
posto que demorem em latitudes sujeitas ao
território desta Província; por quanto esses ar-
chipelagos distam da costa mais de 200 léguas
(17) marítimas e excedem o termo fixado como li-
mite'oriental a este território, isto é, 10 léguas.,;

A duvida, sem detido estudo, assim suscitada,
não era procedente quando foi escripto o cita-
do Diccionario, como também não pôde preva-
lecer no regimen federativo, segundo foi esta-
tuido na Constituição republicana de 1891.

No artigo 64, no texto anterior á reforma,aCon
stituição resalva expressamente o direito da
União "á porção do território que fôr indispen-
savel para a defesa das fronteiras, fortiftcações,
construcções militares", etc. Emquanto, de nio-
do expresso, não se verificar a hypothese pre^
vista nesse artigo constitucional, a Trindade e
os rochedos referidos devem fazer parte do
Espirito Santo.

Não deixa, entretanto, de ser realmente curió-
sa a situação legal da Trindade, sob o ponto
de vista das jurisdicções exercidas sobre elia.

d
(16

5) Acção de nullidade de arbitragem—1925—Ruy Barbosa.
_) «Geographia do Brasil»,vol. X, pag. 231.

(17) Af pag. 157 do tomo XXII da cit. «Revista do Instituto*,
o Barão de Capanema escreveu estar a Trindade a 180 léguas
das praias do Espirito Santo. Mattoso Maia, «Hist. do Brasil»,
pag. 21, calGula estar a ilha a 120 léguas.

Magoei Evaristo Pesgêa&C
IMPORTADORES E EXPORTADORES DE SECCOS E MOLHADOS,

LOUÇA, ARMARINHO E FERRAGENS
Endereço telegraphico: DOCA
Código usado: RIBEIRO
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VSachinas para beneficiar café. (S. Paulo) e Machinas agrícolas em geral.

"ii
M
«I

Cerqueira & ÇÍôl
aa

1
'J$

RUA JERONYMO MONTEIRO, 12

ili
iii
rji Tj wmih _* i
si. ..««»-«¦

MKuNnitMia •!

1

ICTORIA ESPIRITO SANTO
«

11 ESI 11 II
*

II

I

'il

^ranxro^ y

Para transporte econômico
> ? ¦«. >>.,».. <?_»..'."«<".»?.«.-

? S^^^JbL/Jrw m

SM

fi;

R

rh

Não ha no mundo inteiro nenhum automóvel que se iguale ao
poderoso vehiculo que é o-CHEVROLET, o vencedor de

todasas estradas do interior.
Conduzi-o aos logares cie mais difficil accesso, aos peores caminhos, expe-

rimentai-o em todas as subidas, empregai-o durante mezes e annos
ininterruptos e, então, tereis a confirmação do verdadeiro valor

do seu possante motor, do seu resistente «chassis», das suas
molas maravilhosas, e. emfim, da qualidade superior de

todo o seu material.
E' o único carro que possue todos os aperfeiçoamentos dos carros

de preço elevado, vendido ao menor preço no mundo inteiro.
PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO AOS AGENTES, NESTA CIDADE,
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Stock permanente de automóveis e caminhões CHEVROLET,
peças e câmaras de ar MICHELIN.

Rua 23 de Maio, 37 - Parque Moscoso ~ VICTORIA
Estado do Espirito Santo
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Nenhuma revista Dubüca ãhnüriclós té© baratos e uf©is quanto «Vida Capichaba».
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No periodo colonial, ainda em fins do século
XVIII, no vice-reinado de D. Luiz de Vascon-
cellos, quando a Corte portugueza pretendeu,
povoar aquelia ilha, então pela primeira vez,
occiípada pelos inglezes, um dos primeiros cui-
dados foi mandar, com'a expedição colonizado-
ra, um religioso para servir de capellão e cura
da ilha; uma provisão de 19 de agosto de 1783,
registrada ás fls. 93 do livro 3? das Portarias e
Ordens Episcopaes, livro existente na Câmara
Ecclesiastica do Rio de Janeiro, subordinou a
Trindade á vara do bispado do Rio, e conferiu
ao capellão e cura enviado para a ilha, todas
as faculdades outorgadas aos vigários. Essas fa-
culdades foram, de novo, enumeradas em outra
provisão de 1785, quando o primeiro religioso
foi substituído (18).

Instituído em 1895 o bispado do Espirito San-
to, a ilha da Trindade, parece, deixou de ser
contemplada dentro de seus limites, porque, es-
crevendo, em 1914, sobre as freguezias do Dis-
tricto Federal, Monsenhor Alves assevera que
essa ilha pertence ao curato do S. S. Sacra-
mento da Antiga Sé, no Rio de Janeiro (19).

Na Capital Federal, a divisão ecclesiastica
das primitivas parochias ou freguezias serviu
de base ás divisões, depois estabelecidas, para
os principaes serviços públicos; até hoje vigo-
ram, como limites das circumscripções judicia-

(18) Monsenhor A. Alves dos Santos» «A Archidiocese do í?io
de Janeiro», pag. 20, nota.

(19) Idem. idem, pag. 132.
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rias, os mesmos limites das freguezias existem
tes em 1890, quando foi decretada a primeira
reforma republicana da justiça local. Pela cir-
cumstancia de estar a ilha da Trindade, naquel-
le tempo, antes da creação do bispado do Espi-
rito Santo, sujeita ás autoridades ecciesiasticas
do Rio de Janeiro, como ainda hoje está, ficou
subordinada ás autoridades da segunda circum-
scripção judiciaria do Districto Federal, segun-
do se vê no art. 10 § único da Consolidação,
ainda em vigor, das disposições relativas aos
limites das antigas freguezias, approvada pelo
dec. federal n. 12.356, de 10 de janeiro de 1917,
para regular os limites da jurisdição das auto-
ridades judiciarias da Capital Federal.

Essa anomalia foi, ha pouco tempo, salientada
á pag. 18 do relatório publicado em 1925, pela
Directoria Geral de Estatística: em um estudo
sobre a área das diversas circumscripções c
freguezias do Districto Federal, aquelia Directo-
ria foi obrigada a esclarecer, em nota á fregue
zia do Sacramento: "No calculo da área da fre-
guezia do Sacramento não está incluída a área
da ilha da Trindade, situada no Oceano Atlan
tico e sob a jurisdicção da terceira pretoria".Não houve exagero, parece, quando tratando
da situação especial dessa ilha em um ligeiro
trabalho, já publicado na «Vida Capichaba», su-
bordinámos o que então escrevemos ao titulo:
«Um trecho esquecido do território estaducl».

Rio de Janeiro — 926.
Mario A. Freire

jxK!

CAFE' AMERICANO

; /

José d'Almeida Cruz & Cia.
TELEPHONE N. 155

Neste bem montado estabelecimento encontram-se bebidasde todas as qualidades, doces em conservas eseccos, artigos de confeitaria, biscoutos ar-tigos para fumantes, caie, etc

— RUA Io. DEMARCO, N.l™
Victoria—Estado do Espírito Santo
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AGENTES DE VAPORES

Estivadores e trapicheiros
*. ¦ .

5FRVIÇ0 DE TRANSPORTE POR TERRA E MAR

Com estaleiros de construcção naval

Jt,pSSsw^ Tfci'

<s

rvíço de Navegação Marítima

pelos portos Norte e Sul do Estado

<$» -m*~> <** *"

ixei postal, 3833 = TeJephone, 264 - Encl. tel. YIMEIRA

Escriptorio e Traplche :

Avenida Clçto Nunes, 49 (Caratoyra)
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VICTORIA
Estado dio Espirito Santo - BRASIL
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A IMPRENSA NO ESPIRITO SANTO

(20)

RESENHA CHRONOLOGICA
HERACLITO A. PEREIRA.

(Continuação) v

«

Apresentou-se da maneira se-
guinte:

«A TRIBUNA. - Anchieta, 3 de
fevereiro de 1889.—Nesta época de
corrupção, em que o vintém arran-
cado do povo serve para o ban-
queteamento da monarchia e seus
asseclas; nesta época de decom-
posição social em que reina, go-
verna e administra o filhotismo de
puro sangue; nesta época em que
se especula com a credulidade po-
pular, filha da ignorância que la-
vra intensamente todo o paiz : dar-
se publicidade a um orgam repu-
blicano que defenda os interesses
do povo, salvaguardando-o dos bo-
tes traçoeiros do governo monar-
chico que preside nossos destinos,
compromettendo-nos interna e ex-
ternamente com lançamento de pe-sados impostos e empréstimos con-
stantes, não obstante o déficit avul-
tado que recai sobre nossos nom-
bros, é um desprendimento de nós
mesmos, é uma coragem civica.»

«O Brasil estará irremissivelmen-
te perdido se continuar esse sor-
vedouro dos dinheiros públicos, da
dignidade, da honra popular, a que
por ahi se dá o nome de monar-
chia, forma de governo que, como
a escravidão, é anachronica.»

«A monarchia brasileira, como
todo o moribundo, vé que se ap-
próxima o ultimo periodo de sua
existência, e para prolongal-a. se
bem que destendida em pestilento
grabato, lança mão de todos osmeios, embora sirva-lhe de epita-
phio a ignomínia, a execração do
povo brasileiro. Condemnada des-
de seu nascedouro, tem vivido amonarchia da mancha, da corrup-
ção fazendo concessões vergonho-
sas, prendendo com seus tentacu-
los o povo incauto, sugando-Jhe
o sangue todo. Não ha respeito álei; as garantias sociaes estão ámercê de uns tresloucados manda-tanos do alto poder, desde a mais
populosa e florescente cidade até a
povoação mais mediocre, mais aca-nhada. Os homens sãos do paiz, po-rém, que ainda não foram minados
pela devassidão da realeza bragan-tina, reagem, nascendo dessa re-aeção o Partido Republicano, for-te, pujante, capaz de sossobral-a,
se a batalha for bem ferida, utili-zadas todas as\ forças, ainda ex-
parsas.»

«A TRIBUNA apparece cheia defé, conscia de que prestará grandeserviço á causa hodierna - a Re-
publica Federativa-, empenhan-

do-se na propagação das idéas de-
mocraticas, empregando sempre lin-
guagem enérgica, mas cavalleirosa.
Terá por vezes necessidade de
atacar de frente os actos das au-
toridades locaes, quasi sempre ou
sempre arbitrarias e caprichosas;
mas nunca descerá ás individua-
lidades senão como^mera referen-
cia, «A Tribuna», pois, constitue-se
advogado do povo nesta pequena
parte do Espirito Santo — a cidade
de Anchieta».

Tornou-se, do n. 52 (26 de ja-
neiro de 1890), em diante, orgam
da comarca, sob a gerencia de José
Tavares, sendo editor, A. Cam-
pos, e redactores dixersos. «O seu
programma talhado pelos moldes
de hontem, será a defesa dos di-
reitos públicos, a reprimenda á
corrupção, o apoio do desenvolvi-
mento intellectual, entre nós, ain-
da em embryão, e o applauso ao
mérito; será, finalmente, a senti-
nella avançada, a guarda da so-
ciedade municipal.»

Os seus accionistas, reunidos no
dia 20 de janeiro de 1890, haviam
eleito uma commissão de redacção
composta dos cidadãos — Sizenan-
do Mattos, Guido Von Doellinger
e Antero de Almeida. Aos 13 de
abril do mtsmo anno, começou a
ter como gerentes : A. Pires, e
como editor: J Carneiro.

Havendo paralysado a publica-
ção, aos 30 de junho de 1890, reap-
pareceu, aos 14 de setembro, sob
a redacção dos srs. dr. Heliodoro
Silva, dr. Cândido Borges e Size-
nando Mattos (redactor-gerente).

Publicava-se dominicalmente.
Quatro paginas. Dimensões:

217X363*Wm, a quatro columnas.
As assignaturas obedeciam ás

gumtes condições í—anno, 10$000;
semestre, 6$000; trimestre, 2$500;avulso, 200 rs. O trimestre foi aug-mentado, do n. 2 em diante, para4$000. Soffreram alteração aos 26de janeiro de 1890, ficando assimestabelecidas:-Estado do E. Santo,!0$000, o anno e 6$000 o semes-tre; Estados confederados: anno,12$000 e 7$000 o semestre.

Collaboradores:-dr. Affonso Clau-dio, dr. Antônio Rodrigues de Mi-randa, Antero de Almeida, que foium dos fundadores, e outros.
tT7 7 O SEMANAL. - Capital. -Typ. da Prov. do E. Santo. - Co-meçou a ser publicado aos 2 deabril de 1889, e terminou aos 18 de

agosto de 1890, com o numero 44Era orgam dos alumnos do Athe-neu Provincial e redactoriado pe-los estudantes Affonso de Maga-
lhães, Enéas Tagarro e Sebastião
Barroso.

A assignaturs custava, 500 rs.,
sem sello, e 600 rs., com sello'
mensaes. - .

Dimensões: 180X290»"/.m, a três
columnas.

Collaboradorcs : ^~ Pe. Antunes
de Siqueira, prof. Amando Perei-
ra, Phedro Daemon, Amadeu Ma-
galhães, Manoel José Dias Junior, >
Couto Barroso e outros.

78. - A VIOLETA. - Cachoeiro
do ltapemirim. -—. Typ. do Cachoei-
rano,. — Semanário literário, noti-
cioso e recreativo, dedicado á ju-
ventude cachoeirense, apparecido
aos 18 de agosto de 1889, sob a
redacção de Leopoldino Lima e
Manoel Bermude, typographos do .
Cachoeirano. \

Seria — «igual á flor do mesmo \nome, modesto, simples e delicado
para com todos.»

Assignatura: 1$500, por trimes"
tre.

Formato de 125X'190,m/m, com
duas columnas. Quatro paginas.

Saiu aos domingos, até 8 de se-
tembro, quando passou a circular
ás segundas-feiras.

Supendeu a publicação em agos-
to de 1890.

79. -DIÁRIO DO ESPIRITO SAN-
TO. —Capital.—Typ. do Diário do \
E. Santo.—Com o advento da Re-
publica, a «Provincia do Espirito
Santo» mudou o seu nome para
«Diário do Espirito Santo», cujo
primeiro numero saiu á publicida-
de aos 23 de novembro de 1889.

Divisa: — «Ordem e Progresso»-
Quatro paginas. Formato de ...

253X415«n/m, a quatro columnas.
Tiragem: 1600 exemplares.
Assignava-se : o arino —12$^-

para a capital; e 15$000 para íora.
Foi substituido pelo «Estaco ao

Espirito Santo».
80. - CALENDÁRIO DA CASA

VERDE- Capital.-/^. *M AZ~
verne. Rio. (anno 1 -—1889 - 

^
pags., numeradas na parte inte
rior).—2\*. /. A. Borges, Capitai
Federal (anoo 3?—1891 ~34 P^
sem numerações ; anno 4?—'
36 pags., sin; anno 5?—189^
pags. sin).

y'2
40

on
(*) Agradecemos to das; as informações

recüficaçôes, que nos queiram enviar
pessoas, que se interessem pelo assumpt"

A Vida Gaphhaba vae a todas as localidades do Estado do Espirito Santo
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1 ntenor Guimarães & Cia.

AGENTES-ESTIVADORES

ü i )«1>M.««**., J--„.' ....—.

GENTES ESTIVADORES
AGENTES DE VAPORES

TRAPICHEIROS
CONSIGNATARIOS DE CARGAS

TRANSPORTES TERRESTRES E MARÍTIMOS
SECÇÃO DE AUTO - CAMINHÕES, ETC.

*>

-GENTES DE: Pereira Carneiro & Comp.. Sociedade Anonyma Martinelli, Com-
panhia Expresso Federai, United States and Brasil Steamship Line, Strays

iouth America Line, Lloyd Real Hollandez, Munson Line, Sandstrom Line, etc.

ESTIVADORES dessas Companhias e da Companhia Nacional de Navegação
* *

Costeira, Arbuckle & Comp., Standard Oil Co of Brasil, etc.
y y.

Representantes do LLOYD ATLÂNTICO, S. A. de Seguros e da «SociétéMi-
nière et índnstrielle Franco -Bresileáne.»

nam ia np in iro, íi.° 26, sob.¦
18 PI Bliâ MW» , IIS. 20,21,20, W 0 28

Endereço felegraphico: NAVEGAÇÃO

i s «loiro, A. 1.1 (5a edição),
'"- '< **. «Oí;

VICTORIA
Estado do Espirito Santo — B R A S i L ^

í WA A
.VNa-flto*-***,,

wm >¦ mmMmMMimMmMm
^¦MA^gm-mat t5*Sj i———m

jjBBM*

y*üaQ

m

, . a||

3.891— i l|í

tali o Particulares • 1
JI ê

¦SI

1
I Al

' 1w
  ... 

¦ m
i^wamÊÊÊMÊmiíÊtÊÊÊmmÊÊmtmÊÊmmmÊMKmmmmimmmmm wfo



|;
Mi

11-
V;í

VfDA ©APÍCHAI»*

zMeu OUfiete
¦i?

¦¦VA
¦ ?"¦<

m

¦

'A

i
li-iíf

Newton Ramos, meu irmão:
A principio tive ímpetos de fu-

gir. de me internar pelas florestas»
onde só ouvisse a voz da nature-
za; mas a matta. pelo que o ho-
mem lhe tem feito, talvez náo me
recebesse bem.

Esta reflexão foi, todavia, rápida.
Cheguei, no entanto, a uma re-

pítrancia de montanha e parei.
Os gigantes jequitibás torciam-se.
Braços nervosos e colossaes ale-

vantavam-se para o céo; brancas
cabelleiras, desnastradas, vestes ro-
tas cobriam-lhe os annosos troncos.

I
i->,

Ai im

m

m
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T VII

De quando ern quando, o vento
passava-lhes pelas frondes, e. dir-
se-ia, que o estrondo produzido
dos que rolavam elevava pragas.,
imprecaçõeSi contra o homem...

Deante de tamanho horror, tive
vontade de regressar, quando, por
entre o verde escuro da floresta,
vi surgir uma língua estranha, que
não sei mesmo se amaldiçoava ou
perdoava, no seu collear por entre
os corpos abraçados, que se deba-
tiam e tombavam pelo chão. na
agonia dos que íoram impiedosa-
mente arrastados da sua augusta
tranquillidade, através de barbara
agonia.-

Sobre minha cabeça, numa ru-
bra e nervosa chaga, estava o sol...

Foi isso, velho amigo, que, eom
os olhos alma, vi.

Agora você ponha-o em versos
Cante a queimada.
Tem você matéria ahi pnra um

poema.
Rime em versos quentes a fúria

do fogo, destruindo, esmagando ecarbonizando trechos verdes de fio*
resta — esta cathedral de onde se
desprende um cheiro mysterioso
e singular, que se volatiliza e se
difTunde no immenso todo, e, como
o aroma das cathedraes, acalma,
embriaga e adormece as coisas,
no dizer de Graça Aranha.

Do velho irmão
Gastáo LUZ

Cachoeiro, 1927.
n i — — — ' *~^—»—.
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Café Avenida iC*______________j[

R*____________*_#

(ABERTO TODA A NOITE)
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M»l _____*!

BEBIDAS FINAS FRUCTAS. QUEIJOS
CONSERVAS, CAFÉ', LEITE; DOCES E OUTROS

3raC

ARTIGOS ADEQUADOS A ESTE GÊNERO

ADÃO BBNBZATH & CIA.

cftvQnida t&apiefíada e c?raça da independência

VICTORIA
V

stado do Espirito Santo
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A 
POPULAÇÃO da nossa capi-
tal tem progredido muito, dan-
do, portanto, isso, um indice

interessante do nosso florescimento.
Nota-se esta verdade, facilmente,
pelo aspecto movimentado das ruas,
dos cafés, dos arrabaldes, pelo vul-
to dos negócios e pela physiono-
mia intensiva que vae tomando a
vida entre nós. Para termos uma
base segura de avaliação, tomamos
da Prefeitura os números do re-
eenseamento municipal. Este dá
3.1.000 habitantes para a cidade e
os seus arredores. Para o muniei-
pio todo, 36.000 almas. Represen-
tam já um bom esforço estas ci-
fras, bem expressivas...

0 
MOVIMENTO de carros auto-
moveis começou a existir, ei-
fectivamente, em Vietoria, des-

de o anno de 1926. Até agora onumero desses vehiculos, registra-
dos na Prefeitura Municipal, sobe
a :

Experiência
Aluguer
Particulares
Caminhões
Officiaes

4
60
64
58
13

Isso, não contando os caminhõesofhciaes, sem registro, da Policia,Melhoramentos, Bombeiros, etcPode-se, assim, dar o total," inelu-indo todos os carros existentes emcirculação, de 220.

0 
MOVIMENTO de progresso
ascendente que Victoria,a nos-
sa linda capital, tem feito, po*

dese medir pelo numero de estra
das de automóveis que se têm cons
truido e das que têm sido conso-
lidadas no município.

Damos abaixo uma relação da
kilometragem existente em trafego
e que é a seguinte :
Vietoria a Serra v
Vietoria a ítaquary
Ramaes de jacarahype e

Manguinhos
Pitanga (ramal)
Total

31 ks.
60 ks.

19 ks.
4 ks.

114 ks-

='27 ' 
i.';r;
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ESTABELECIMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, ns. 25f 27 e 29
¦*»*¦"» •»¦.»*-•

DOSE
PROPRIEDADE E DIRECÇÃO DE

REIRA BENTO
TÈLEPHONE N. 220 — Telegtammas: -UNIVERSAL »
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CAIXA POSTAL N. 3963 CÓDIGOS: "RIBEIRO" E "BORGES"

VICT RIA
ESTADO OO ES1PIRITO SANTO
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Quereis segurar vossos bens
contra possível incêndio ?
Procurae a COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

_| 111nas
Seguros marítimos f terrestres e fer r ornar ios

que faz seguros por taxas muito módicas e ao alcance de todos.
As condições de suas apólices representam sólidas garantias para os segurados.

Agente nesta loc-C-lidâ-cle:

Alhançadeini Qeraes
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Aníéro Oon-çalA-es
Rua Duque de Caxias, 42 ~~ VICTORIA
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Estado do Espirito Santo
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Nenhuma revista oublica annuncios táo baratos e úteis quanto «Vida Capichaba*.
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L^ SYPH1USÜ!
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ABOllTOS ! CHAGAS ! INVALIDEZ ! RHEUMATISMO!
ECZEHAS! DOENÇAS DA PELLE!

UM HORROR!!!
- TENHA PENA DOS SEUS FILHOS -

Grande numero de homens casados que, em solteiros, adquiriram doenças se~eretas, ficaram com eJlas ehronicas. Eis a razão por quemilhares de senhoras soffrèm sem saber a que attribuir a causa, nesses casos- COM 0 USO DO —

JA EXISTE
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ELIX1R E COMPRIMIDOS no fim de poucos dias noía*se:
1? — 0 sangue limpo de impurezas e bem estar geral.
2? — Desapparecimento de espinhas, eczemas, erupções, íuruncuios, coceiras, feridas bra-

vas, boubas» etc.
3? — Desapparecimento completo do RHEUMATISMO, dores nos ossos e dores de cabeça.
4? — Desapparecimento das manifestações syphiliticas e de todos os incommodos de fundo

syphilitico.
5? — O apparelho gastro-intestinal perfeito, pois o «E.LÍXIR 914» não ataca o estômago e

não contém iodureto.

E' o único Depurativo que tem attestado dos Hospitaes, de especialistas dos Olhos e da Dyspe-
psia syphilitica. Licenceado pelo D. N. de S'. P., em 21 de fevereiro de 1916, sob n. 26.

MOTA .' — Enviaremos GRÁTIS um livrinho scientifico, sobre a syphiiis e doenças do sangue,
a toda a pessoa que o desejar.
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Pedidos a GALVÃO & COMP. - CAIXA 2 C—S. PAULO
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AJM Qs conselhos ás

recem-casadas

—Não se esqueça de que o seu
marido não é tudo aquillo que a
sua fantasia de menina imaginou-—Não discuta. As discussões atéaqui só têm produzido maus re-
sultados nos serões familiares.—Seja tão caridosa com sua fami-lia e seus amigos, como deseja queelles sejam eomsigo.—Não seja desmancha-prareres,
oppondo sempre um milhão de ob-
jecçõés a todo o projecto, que omarido suggerir para' se diverti-
rem um pouco.¦—Trate de ser amiga do seu es-
poso. Quando o fogo da paixão seextinguir, ficará o fogo e calor
duma amizade sincera, para osunir mais duradouramente.

—Aprenda a ser uma bôa cozi-
nheira e uma dona de casa intei-

çfê

ligente e econômica. Essa é a sua /Crês nella?
¦'' mm. Mm. __¦___ __ _._*•'. -> »

Não temas nunca, nos casos an-
gustiosos. dizer uma palavra opti-
mista.

Não receeis que o destino te con-
tradiga: o destino não contradiz
aquelles que crêem na sua força
e sempre cumpre as promessas
que, em seu nome, fazem os factos.

Teu bom desejo te ajuda poroutra parte a comprehender todas
as bellas possibilidades da exis-
téncia.

As fadas propicias, com os co-fres cheios de mercês, estão sem-
pre esperando a voz segura e af-fectuosa que as invoque em fa-vor duma vida cara, de um ser
quendo e precioso.Mas é indispensável que a tuavoz, ao chamal-as, não trema des-confiada...

Como queres que a bôa fortuna
se detenha á tua porta si não

energicamente as provas más : falo
do machado da tua fé.

Verás como se alongará a tua
estrada, por onde todas as ventu-
ras transitarão alegremente.

Amado Nervo

obrigação, como é a do marido
ganhar o necessário para as des-
pesas do lar.

—Não se esqueça de que o ho-
mem necesiita de mais carinho
que um menino»

lua fé lhe abre os caminhos datua casa. A duvida é como umcipoal emmaranhado por entre o
qual não podem passar os gêniosdo bem.

Toma o teu machado e corta

COM 
o plano de remodelação da

cidade, levado a effeito pela
administração do aetual presi-dente do > Estado, dr. Florentino

Avidos, abriram-se novas ruas, sur»
&iram novos logradouros públicos
e era natural que se fizessem mui-
tas construcções novas, como ei-
íectivamente, se fizeram. Indaga-
mos, então, o numero exacto das
casas e dos prédios construídos
neste quatriennió e aqui offerece-
mos aos nossos leitores, para lhes
satisfazer a curiosidade :

Em 1924 — Prédios, 106; recons-
trucções, 24; casas de operários,
91.

Em 1925-Prédios. 189; recons-
trucções, 23; casas de operários,
187.

Em 1926-Prédios, 121 ; recons-
trucções, 22; casas de operários,
227,

Em 1927 —Prédios, 30; recons-
trucções, 5 \ casas de operários, 4^

H
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FUNDADO

CAPITAI
CAPITAL SLJBSCRIPTO
CAPITAL REALIZADO :
FUNDO DE RESERVA .

S 4-000.000

S 3.54o.ooo
S 3.54:o.ooo
£ 3.600.000

CASA MATRIZ: 6, 7, 8, Tokenhouse Yard-London E. C.

MANCHESTER-36, Charlotte Street PARIS-Rue du Helder
BRADFORD-35, Hustlergate - ANTUERPIA-10, Rue Nationale

NEW YORK-67, Wall Street - LISBOA-44, Rua Áurea
PORTO—9, Rua Infante Henrique

BRASIL - Rio de Janeiro, S. Paulo, Santos, Curityba, Porto Alegre.Pelotas, Rio Grande, Vietoria, Bahia, Maceió, Pernambuco 'Ceara, Maranhão, Pará, Manáos é juiz de Fora,
ARGÊNTINA-BuenosAyres, Rosário, Bahia Bianca, Tucuman, Mendònza,Paraná, Concórdia e Córdoba.

URUGUAY—Montevidéu, Paysandú, Salto e Rivera.
CHILE-Santiago, Valparaizo e Antofogasta.

PARAOUAY—Assümpção.
COLÔMBIA—Bogotá, Medelin, Manizales e Barraquilla.
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Agentes e correspondentes em todas
as principaes cidades do mundo

A succursal em Vietoria, á rua Jeronymo Monteiro, offerece
as seguintes taxas para depósitos a prazo fixo:

A prazo de 3 rr\ezes 4 0/
(\ prazo de 6 rrçezes ¦'¦/.... 5 oa
A prazo de 12 mezes 7 'T
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VIOA CAPICHAB*
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^Domingos & R_affaei__Pgòliello-fe

Caixa postal, 3775

Telephone 305
immi i ii, umgmsmm

5S88888E

CONSIGNAÇÕES e REPRESENTAÇÕES

Caes de Sâo Francisco

VICTORIA'. 
E. E. Santo -BRASIL

ScSre o amor

OAMOK 
tem por inimigos, como

dizia um autor de moral, o ócio,
a inconstaiieia, os zelos e a socie-
dade.

EM 
alguns animaes o amor vem

acompanhado dum vago desejo
de matar: ás vezes, pccorre o mes-
mo com o homem...

88

OS 
inimigos do amor são iíiimi-

gos que elle guarda em si mes-
mo, que nasceram delle e se vol-
tam contra o seu pae.

Endereço tclegraphk
«P A LO S»

Código RIBEIRO

o

^8888888888
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ARECE-ME que loi Rousseau
quem disse : as grandes paixões

escassêam tanto como os grandes
P
gênios-

88

0 
DESEJO de amar e o medo de
amar são amor; o desejo do

amar é o começo e o principio
desse desejo e desse temor ; o me-
do de amar é o amor já formado,
adulto, do qual se tem plena cons-
ciência. O medo de amar se une
ao desejo de amor, mesmo quando
este seja vago.

83 . .
""IA se disse: o amor pode ser
w uma tragédia para aquelles que
o estão desempenhando, mas nâo

RHBMPPfaiWI*

passará duma comedia buffa para
os espectadores.

O homem, que sente o amor sul-
fre, uma saida fora de si mesmo
e uma tentativa de viver exterior-
mente, perigosamente. O que o olha
sem o sentir e sem o haver senti-
do é uma louca aposta para se
substituir pelo outro, exaltando a
sua própria vida exterior. Mas isto
também é a loucura dos sábios, os
quaes não ignoram que o eu é in-
saciavel de si próprio, a despeito
de ser ôco e vazio. Por isso ne-
cessita de sair para se alimentar
e se abandonar para se satisfazer.
Sua abdicação é um meio de cqn-
quista e sua aberração é o instin-
cto que regressa a si mesmo...

Emilio Faguet
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V/aO-hL GONÇALVES
DEJ_

HM

ALBERTO GONÇALVES
Variado sortimento de comestíveis finos

Especialista em vinhos engarrafados nacionaes
!= e estrangeiros lü-

SERVIÇO PERFEITO DE BAR
?-?-»•¦? ?.ji,» «.?—»-

Entregas rápidas a domicilio
Victoria—Esiado do Espirito Santo

"_".•• •"•' •••••'

Nossas publicações sáo gratuitas, em vista dos excollèntes negocies, que proporcionam
*í'*.,:í'.,' /
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Santos THEODOR WILLE & Cia. sumii
VICTORIA - Rua 1 de Março, 12

.*»*».rênt sempre em. stock : —Cimento allenaüo, superior, «Thewico»; arame
farpado marcas «Toureador». m/m 40kilos e «Thewico»; m/m 30 kilos; arame
liso; azulejos; cobre ferro: lubos galvanizados; telhas de zinco; ferramentas

grossas e manuaes ; ferragens: louca esmaltada nacional: balanças «Thewico»
e «Mercedes»; brjns e* algodões naciohaes; meias de algodão;

sapatos de lona rom sola de borracha e
Farinha de trigo «INTER-NACIONAL»

SS—BSI WBWW

i^' »Representações de
Balanças «Thewico» e «.Mercedes», de capacidade até 100.000 kilos :
Carneiros hvdraulicos «Jordão» :
TubòvS de ferro fundido até I2;* c conuexões

da Cia* BRASILEIRA DE METALLLRGIA. S* PAULO*
Parafusos de precisão de ferro e metal, torneados;
Artigos sanitários - Artigos nickeiados

da METALLURGICAZÍINÍTH S. PALIA).
Artigos de alu mi nio

de ALESSANDRO COLOMBO & Co-, S. PAULO.
Mahgótês, «breaks» para brunidores, sapatos de borracha, pentes «Ebonite»

da S* IND* DE BORRACHA ELÁSTIC, S. PAULO.
Caminhões, auto omnibus. loeòmoveis, compressores, locomotivas e

materiaes para E. de Ferrro
de HÊNSCHEL & SGHN, CASSEL, ALLEMANHA*

I nrriirir\^s '
de J. M* VOITH, HEIDENtí|lM, ALLEMANHA,

Machinas photographieas, binóculos, theodolitos,
de C P. GOERZ, Opt- Anst, BERLIM, ALLEMANHA.

Pianos e harmoniuns da afamada fabrica
de SCHIEDMAYER, STUTTGAET, ALLEMANHA.

Óleos lubrificantes, Gargoyle Mobilou
da VACUUM OIL COMPANY.

Salitre do Chile
da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUCTORES DE SALITRE

DO CHILE, VALPARAIZO.
Agentes geraes das Companhias de Navegação :

Hamburg - Sudamerikai_iscl\e D. G.
PAQUETES RÁPIDOS DE H, Z. e Z CLASSES

Vapor "CAPARCONA"—Deslocamento 40.000 toneladas. Velocidade 22 milhas*
Percurso Rio—Lisboa - 9 dias, Percurso Rio—Hamburgo - 12 dias

Viagem inaugural em Novembro próximo futuro
Vapor "CAP POLÔNIO" Vapor "GAP NORTE"-Vapor 'ANTÔNIO DELPH1NO"
PAQUETES ESPECIAES para 3* Classe, 3" Classe

em camarotes, 3? Classe Preferencia
Vapor "MONTE SAÉMÍENTO"—Vapor "MONTE OL1VIAA etc.

ABILHETES DE CHAMADA
VAPORES DE CARGA

Hamburg - Amerika Linie
Serviço regular mensal para a Europa

Vapor "BADEN"-Vapor "BAYERN"- Vapor •'WUERTTEMBERG"
Estes vapores possuem confortáveis accomodações

de 3" classe com camarotes e 3" classe geral.
¦x BILHETES DE CHAMADA

c.v
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Armazéns para fornecimento do pessoal da

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

Porto Velho, João Neiva e Escura

'B

0LIVER10 SOARES & C IA

?SN'' r Y
\',Wi'Y

Agentes de kerozene : «Jacaré,» ern Porto Velho;
«Estrella», em João Neiva*

Códigos: PARTICULAR E «RIBEIRO»

Telegrammas «OL1ÀRES»
Telephone, 31 Caixa posíal, 3541

St 3 . $ £g-p
m m mmmmiamMmumíxuuimmm iwiiiiii ^__TT —S |SS=====: Z ~—,—~ ¦'^-~"*-**-»*w«iu.mm

ílndustria S. JORO
Fabrica de massas alimentícias

REFINAÇÃO DE ASSUCAR
Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB
RUA DO COMMERCIO, 16

Caixa postal, 3987 — Teleph,. 308
Telegrammas Kassah

Vietoria— E. JÊ. Santci
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Sã philo5oph|a
A vida é breve; a morte incer-

ta ; daqui ha poucos annos o homem
que gosa a saude mais robusta e
louça terá descido ao túmulo e sa-
berá, por experiência, o que ha de
verdade no que diz a religião so-
bre os destinos da outra vida.

Si não creio, minha incredulida-
de, minha duvida, minhas invecti-
vas, minhas satyras, minha indif-
íerença, meu orgulho insensato não

destróem a realidade dos factos•
Si existe outro mundo, onde se

reservam prêmios aos bons e cas-
tigos ao maii, não deixará certa-
mente de existir porque eu o nego,
e, ademais, essa caprichosa nega-
tiva não melhorará o destino, que,
segundo as leis eternas,, me ha de
caber.

Quando soar a ultima hora, será
preciso morrer e encoutrar-me com
b nada ou a eternidade. Este ne-
gocio r. exclusivamente meu, tão
meu como si eu existisse só no mun-

do: nada morrerá por mim, nada
se porá no meu Iogar, na outra
vida, privando-me do bem ou liber-
tando-me do mal.

Estas considerações me demons-
iram com toda a evidencia a im-
portancia da religião, a necessida-
de de saber o que ha neila de ver-
dade e que, si digo «seja o que fôr
a religião, nâo quero pensar ne lla»,
falo como o mais insensato dos ho
mens. s<

Balmes

Imk- 1

S rí.-i.gg1 ¦,

'MÈtSÊa&

O naufrago,quc não vae na onda, appella para o JATAHY PRADO,a única salvação para a sua
Nácacceiteis .melhor e nem tâo bom, porque nào ha outro quelodguale.Dist/iJbuidoYes: ARAÚJO FREITAS & Cia. ~ RUA DOS OURIVES, 88 e 90

Fabricai: BARÃO DK ITAIPÚ, 17 — Rio de Janeiro
«*•' 
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^IMPORTADORES, EXPORTADORES e REPRESENTANTES^

Agentes da. ford motor company, exports, \hc.
THE TEXAS COMPANY {S. A.) LTDA

ADRIANO RAMOS PINim & IRMÃO, LIMITADA

isíribtildores da, the goodyear tire & rubber comp. of south america
>- :¦¦¦'¦
•f,;~T,
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FXSCRIPTORIOS E STOCK:
i

Rua 23 de Maio. 47 e Avenida Capichaba, s] n

cr

OFFICINAS

Rua do Norte, n. 12

Telegrammas: «ophir» - victoria n
¦. i

Códigos: A B C 5.a e 6a eds., Borges. Ribeiro, Bentley^, Miscotte e particulares

Endereço postal : Caixa_n. 3.944

?

S í O C K permanente de automóveis e caminhões Ford, Iraetores

Fofdsoh, peças Ford e Fordson genuínas, pneumaticos, câmaras

de ar e correias GOODYEAR,accessorios em geral para automóveis-

VENDEM OS AFAMADOS CARROS LINCOLN
Acceitam representações de casas de primeira ordem

r ... I ^|^ & 4fr , *prv*m —

VICTORIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BRASIL
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Ponte Nazareth na estrada de Victoria—Affonso Gi/áudio.

liiiiiiiiiiiiiiiii™
G. ROÜBACH & CIA.

Ws.
3*£

Kua 1.° cle Março. 20
— VICTORIA - E. E. SANTO -

Secção de representações
-_^.+_v4»-. -

Cia. Souza Cruz —- fumos e seus deri-
— vados —

Ii
0

Pharrnaçia Drogaria
PESSOA

1

| DROGAS, PRODUCTOS CH1MIC0S,
ESPECIALIDADES PHARMA-.

--CEUTICAS-

m

__E

Ü_*_

*___

"s

Ü

_ü \
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Cia. Anglo Sul Americana —

''?'¦«»"«»¦?

»
seguros I Consultas medica

marítimos e terrestres
a_

Davidson Sullen & Cia. — phosphoros
v «Pinheiro» e «Olho» ™

Dr. Oswaldo Monteiro
Dr. Affonso Schwab
Dr. Hilton Nogueira

ü
3§

*+«*•%+»

(I

Moríon Mogaw & Cia,

«

«

Whisky «White Horse»

Old Tom Gín e Dry Gín

Burke, Chá "Mehose» etc,

Vi
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?Rua 1" de Março
Victoria

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Grande, Curityha, Suo feudo, Kio de

Janeiro, Bahia, ¦Aracaju, Maceió, Recife, Maranhão e farei

RiO

8 T...9-2K permanente de arroz, feijão, conservas,'-vinhos e xarque
:':;fff:f': recebido directaménte das principais xarqueadas do

Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo e Matto Grosso.
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A propósito do soneto de Olym-
pio Hyglno, que estamparemos nou-
tro numero desta revista, houve en-
tre esse estimado poeta e o nosso
prestimoso representante, no Rio
de Janeiro, sr. José Cândido de
Vasconcellos, a permuta das se-
guintes expressões, que em nada
perturbam a cordialissinsa e velha
amizade., entre ambos existente:

NOTA.— Ante a gentileza e a
força da amizade de José Candi-
do, não ha resistir. Razão porque
cedi, enviando-lhe mais estes ver-
sos para o porão escuro do illu-
minado Palácio da Vida Capichuba.
Malhados na forja de uma oríicina
decadente (Escola Decadista, dirão
os doutos e poetas da fidalga re-
vista) estes versos, com tudo, não

merecem ser tidos como ferro ve-
lho; ao contrario, bem podem, de
cambulhada com outros de igual
jaez (e sem favor nenhum) fazer
soffrivel figura na sympathica sec-
ção —- "Versos do século passado*"

Ahi está o soneto pedido. Aguen-
te. agora, o meu distineto e pres-
tante'amigo, em retribuição, com
as amabihdades da Vida...

O. Hygino

RESPONDENDO Á NOTA
Não costumo solicitar collaboar-

ções em prosa ou em versos de
mediocridades. Ao contrario, arti-
gos não solicitados, espontânea-
mente, chegam ás minhas mãos e
dormem na minha gaveta, sem que

a douta redacçáo da Vida Capi-
chaba o saiba.

Todavia, a começar por mim, a
Vida tem publicado de raros coi-
laboradores, muitas vezes por gra-
tidão ou sympathia, trabalhos de
pouco mérito,

Mas qual a revista integra, im-
peccavel nesse ponto í

A ironia da-"Nota" não passa
cie um desabafo do exímio poeta
terrantez. E como as divergências
entre collaboradores têm sido ad
mittidas pela illustrada redacçáo,
por tolerância justificável, ahi fi-
cam registradas — a ''nota" e a
"resposta", que o momento permit-
te que a dè o sempre

am?, conter? e admdor.
José Cândido
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é revelar bom gosto
Ultimas novidades em, artigos para inverno

Variado sortimento de fazendas, modas, armarinho, perfumarias, calçados e chapéos
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Insiallações modernas
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Os mais procurados consumidores são assignantes da -Vida Capichaba^.
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* s' Qual o mais querido club de «fooi-ball» de Victoria? E o de Regatas?
¦.. ¦.'

Ouem será a Rainha do sport victoriense ?
Queremos estabelecer uma bôa interesse que nos causa o progres-, v REGATAS

opportunidade de se avaliar, com so esportivo, seria incompleto sem caManha da Gama &8 votos
segurança, o gráo de animação que,ao mesmo tempo, proclamasse- Yl vares Cabral 202 «
que o sport já conquistou nomeio mos qual a senhorita a quem deverá ^SIFS praoi 

' 
30 «

victoriej.se. ser dado, nesta cidade, o sceptro. p;r^+;^'n^I' 
'4 «

Não precisamos traçar a apoio- de Rainha do sport até a prima- 
irauninga • •

gia desse enthusiasmo numa épo- vera de 1928, resolvemos inquirir PATNHA DO <SPORT» VI-ca em que o mundo inteiro pro- a respeito os sportsmen e seus aí- - ^DTrMcrclama a necessidade de se fazer, reiçoados. desta Capital. CIORIEKbE
intensamente, o desenvolvimento Eleita, por maioria de votos, a jnah Coelho '163 votos
physico em ambos os sexos, para venturosa soberana do sport vi- Carmen De Biase .... .141 <(
que se criem e se multipliquem cria- ctoriense, será certo que todas as Aldinha Machado. ..... 94 «
turas alegres e fortes, de alma nossas associações esportivas, num Juclith Teixeira . 

' 
.... 77 «

.de corpo. São raras as excepções gesto de pressurosa vassallagern, Hellida Carloni ..... 36 «
dos que se obstinam em negar pio- render-lhe-ão, de maneira inesque- p|za Góerhinasr 

' 
... 20 «

veito aos exercícios esportivos. E eivei, suas homenagens,proclaman- Gracinda Baptistella . . , 14 <(
a esses nào nos dirigimos. do-a protectora honorária dos seus pza Etienne Dessaune . . M «

Nosso propósito é, apenas, de" destinos. Ersilia Baptistella. ...'¦• IO vot?
monstrar aos leitores de outros lu- Esperemos, agora, o resultado Leonina Gabeira • C) (<
gares como se desenvolvem, num da «intrincadissima» eleição, a que Adilia Moniz Freire .... <°> k<
ambiente de francas sympathias, vamos assistir. . Ondina Freitas  7 (<
o sport náutico e o bretão nesta ° coupon, para p voto, está na OjVa Simões  7 "
cidade, abrindo, nesse sentido, um secçáo de annuncios. Cely proenra ]  5 «
concurso, que encerraremos em 30 apuração provisória Dolores Brandão 4 «
cle junho próximo, para a respecti- FOOT-BALL Maria Busatto . . 

 
3 c<

va apuração. America F. Club . . . . . 235 votos Irene Rezende. . . . .V-* 3 «
Aos detentores dos dois primei- Rio Branco 202 « Jurema Coutinho  3

ros lugares serão offerecidas duas Victoria F. Club 139 Alda Teixeira ....... 2 (<
valiosas taças. S. Antônio . . . . . 30 íacyntha Zámprogno . . < .? <(

E como esse concurso, embora Bangú . . . . . . ...... . 13 Maria de Lourdes Furtado 1 *
orocurando demonstrar o grande São Bento ........ . . . I voto Olga Carloni • • • l
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Serviços de estiva—Armazenagens—Transportes terrestres e marítimos.
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SSO1' ¦^F IAL DA ESTEADA DK F.EKKO LEOPOLDINA
_ t/endas de passagens - Leitos - Despachos de bagagens - Encommendas e carqas.
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Representantes cia Cia. Nacional de Tecidos de Juta — Saccaria e Aniagem de São Paulo.

Trapiche e escrj_p_torio~ AVENIDA CAPICHABA
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À melhor loção contra a caspa e queda do cabello
f

r base o otéo de mutlufo, é o melhor tônico vegetal para o vigor dos cabellos.

VIDRO DE "MULLUDOUNÂ" E JEREIS UM RESULTADO SURPREHENDENTE
Duque die C,a&:xiô$ - VIClTORIA — Estado do Espirito $anto
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Neoh uma revista publica annunc?os tâo baratos e ufeís quanlo «Vida Capichaba ».
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PARA 
se avaliar o progres-

so por que tem passado o
Espirito Santo nesses ul-

itimos dez annos, não podemos
,-oferecer aos nossos leitores
/melhores Índices que os se-
guintés dados do valor oííicial
da exportação geral do Esta-
do :

1918 ^ 30,422:566$000
, 1920 53.667:338$304

1922 98.327:117$380
1924 214.804:555$235
A esses valores oíficiaes cor

responderam as seguintes som

mas de direitos arrecadados
: 1918 3.538:631 $365
1920 6.254:959$722
1922 11.552:147S488
1924 25.459:632$918

HA 
dez annos, isto é, em

1917 o Espirito Santo teve
rima receita de 4.537 con-

tos ; essa cifra elevou-se a
8.889 contos no exercido de
1920, a 14.210 contos em 1922
e a 26.025 contos no anno fi-
nanceiro 1923-1924.

No governo actual os dois

exercícios já apurados propor-cionaram receitas de 32.886 é
30.399 contos.

Principal íactor dessas re.
ceitas, o café, mantendo-se
nos preços últimos, ainda po-dera dar no exercício finan
ceiro 1926-1927 uma receita
approximada de 28.000 contos..
Esses dados são índice seguro
cia marcha ascencional em que
o Estado vae caminhando para
occupar oposto avançado, quelhe compete entre os seus ir-
mãos da federação brasileira.
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Magnesiana
. Representante geral:

G. M. Tenório
%

Rua 1." de Março, 24
VICTORIA
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- Gazosa
Caixa postal, 3998

End. tel.: "Atlan 5 5

Estado do Espirito Santo
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"ÇIDADÈ-VERGEL"

Assim se chama a excellente re-
vista, que iniciou a sua circulação,
com um numero magnífico, em
maio corrente, na cidade de Bello
Horizonte, em Minas.

Sob a direcçâo dos nossos bri-
lhantes confrades Erico de Paula,
Achilles Vivacqua e Diderot Coe-
lho Júnior, a revista mineira apre-
senta esmerada feição artística e
escolhida collaboração intellectüal

<ft- o que lhe garante, sem esforço,
as mais assignaladas victorias no
jornalismo do vizinho Estado.

Aos seus proprietários nossas
felicitações cordiaes pelo êxito da
bella empreitada trinmphante.

Photo-film

Ç) sr. Arcesisíáo Soares, compe-

tente artista a quem devemos uma
grande parte da reportagem pho-tographica do presente numero es-

.pecial, acaba de inaugurar, á Praça
da independência, esquina da rua
do Oriente, um bem montado atelier
para execução de todos os traba-
lhos concernentes á sua arte.

Dada a reconhecida capacidade
profissional do seu proprietário, o
novo estabelecimento, que se deno-
mina Photo-film, merecerá, por cer-
to, a preferencia da nossa elite
social.

ças, entre os quaes uma animada
partida de basket-ball.

Participarão dessa festa as alum*
nas de diversos estabelecimentos
de ensino desta'capital.

Os ingressos poderão ser adqui-
ridos no campo, em Jucutuquara,
antes dos jogos.

—?•¦?¦

Politica de Santa

Theresa ,

Festival Beneficente

Domingo próximo —5 de junho —
a uma hora da tarde, realizar-se-ão
vários e interessantes jogos de mo-

O nosso prezado amigo, sr.Jose
da S. Rosa Bomfim participou-nos
haver sido reeleito, ua sessão so
lemüe de 24 deste mez, presiden
te da Gamara Municipal de Sçnta
Theresa. a

Nossas felicitações.



GRANDE FABRICA DE MOVEI»»
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Licença n. 511 de 26 de Março de 1906

ü M HA B I L ISSj M Q M E D IC O
POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS, FALA

S05RE O «PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE».

Eu, abaixo-assignado, doutor em sciencias médicas, cirúrgicas pela Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pelo-
ense» oíferece vantagens sobre outros similares no tratamento de moléstias

5 m que seu emprego encontra indicação.
Dr. Balbino Mascarenhas.
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Em VICTORIA : DROGARIA O. ROUBACH & Co.

O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as pharma
cias e drogarias de todos os Estados do Brasil.

Deposito Geral: DROGARIA EDUARDO C. SEQUEIRA -Pelotas

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eczemas infantis, etc. saram em três tempos com
ouso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2$000 rs. na Drogaria
i acheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Verdades Duras
Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são

Perigosos do que o Veneno das Cobras.
¦*!;

Assim disse e assim escreveu o Dr. Peter Gray, distineto Parteiro
e o Medico Especialista de maior clinica na Austrália.

Esta é uma Grande Verdade, que o povo não deve 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 annuncíados por pessoas ignorantes, que nada entendem de Medicina.
" Saiba, meu caro Sr. Dacio Arthenes de Ávila, que os Máos Reme-

dois são muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!
" Por isto, eu só receito e aconselho qualquer remédio depois de

verificar durante muito tempo e examinar, com todo rigor, se realmente
elle merece a minha absoluta confiança; porque não tenho o direito de
brincar com a Saude e a Vida dos meus doentes.

" Foi o que fiz com o Regulador Gesteira e Ventre-Livre, quandoelles começaram a ser annuncíados nos jornaes da Austrália e Nova
Zelândia; examinei-os com o maior rigor, durante alguns annos, em
minha clinica particular e tambem nos Lospitaes, obtendo sempre asmais brilhantes provas de que estes dois remédios são os melhores, sem
duvida nenhuma, os melhores que encontrei até hoje.

"São os únicos que inspiram confiança completa e despertam o meusincero enthusiasmo.
''Aqui ern minha clinica, e nos hospitaes, receito e aconselho muitoo Regulador Gesteira e Ventre - Uvre, porque, pelos admiráveis resul-tados que consegui no tratamento das mais graves Moléstias, pudecertificar-me que são remédios de um Verdadeiro Medico Especialista "

Muita razão tem o glorioso Dr. Peter Gray de faliar assim.
Eu tambem não posso perdoar que certos indivíduos que não sãoMédicos Especialistas, indivíduos que nunca estudaram Obstetricfanem têm mtelhgencia bastante para comprehender GySòS outrasEspecialidades d.fficil imãs da Medicina, tenham a íncrível audácia acriminosa inconsciencm de fabricar e annunciar Máos Remédio f Dará acura das mais arnscadas Moléstias das Senhoras! ^emeaios Pa™ a

ausSaC: 
nã° *"" nunca esW ° ^ disse o famoso medico

Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são muitomais Perigosos do que o Veneno das Cobras.
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* * *

Dacio Arthenes de Ávila
(Director da Fiscalização da Propaganda dos Remédiosao Ur. J. Gesteira, nos Paizes Estrangeiros.)
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