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Ma s, com esse

M varias eircuinscripçôes brasileiras, por parte dos que as administram, ha
sempre propositado esquecimento cm melhorar a situação financeira dos
que professam o ensino secundário. Nos quadros orçamentários sua posição
c\ permanentemente, entre os mal aquinhoados. Os que fazem leis, os que
elaboram decretos, quando lhes toma o sentido essa ciasse, que, aqui» como
un todas as partes, è o sustentaculo central rias nacionalíriacles bem
constituídas, olvidam-se rios seus serviços, rio seu valor mental, da sua

importância social, e a escravizam á griiheta rio tabellas ínfimas.
Aliás, na vida rios professores eompatricios, salvo exeepções raras* é fatal
que a ingratidão lhes seja o prêmio seguro rios seus sacrifícios c abnegações*
Desse morio, a falta de reconhecimento rios que lhes remuneram o trabalho
diclactico está em harmonia com a praxe de todos os dias a que já se

afizeram mussulmanícamente . . .
_.__... ,,  propósito errôneo* inferiorizando obstinadamente, a íuneção do professor,
obrigam no a se tornar desidioso, pessimista,, ignorante, mal cumpridor rie seus deveres, cuja
vultosa importância os maiores derrotistas não Contestam. E, por iim, com elle amesquínhario,
desiíludido, riesestimulado, resultarão improficuas as mais completas organizações de ensino e

serão letra morta os mais esmerados códigos escolares.
o* professores não rievem ter suas cathedras corno achegas ou «bicos», que lhes majorem o
ganho mensal- mas como funeçáo única, nobiiissima e absorvente, para a qual rievem estar

constantemente disponíveis todas as suas actividacles mentacs.
(.) mestre digno desse appellativo não pode ser—como o é por violência rias suas condições —
um improvisarior instantâneo tle ensinamentos, gramophoneando-os sem interesse c proveito
dos discentes prejudicados. Tem, ao contrario, o dever de preparal-os, de desenvolvebos com
argúcia e habilidade e, por intermédio de exercícios repetidos, cuja execução e emendas custam
horas e horas, fa/el-os produzir ávultados lucros. £ tudo isso, sem se esquecer de acompanhar,
dia a dia, a evolução permanente ria matéria em que tem obrigação de se especializar, como

seu cathedratico, através das revistas e livros, que a versem.
Pesse morio c que se formam, para esplendor da civilização universal, os eminentes professores
europeus, cujos nomes resoam, aureolados rie prestigio, em torios os pintos ria torra, onde

germinam as sementes luminosas cia cultura cerebral.
Lembrem-se, porém, que esses sábios são remunerados rie maneira tal, que não podem fazer
mais nada, sinão augmentar, depurar e estratificar os thesouros de sabedoria, que lhes alumiam
os espíritos privilegiados. Baste-me dizer que os famosos mestres ria Universidade rie Oxonia

(Oxford), na Inglaterra, ganham 12O:00C$O00 por anno!
Nos Estado rio Brasil, entretante aqui ainda onfirmando :te»*na,
tO[
me
qu

).s Estados rio Brasil, entretanto — e aqui, ainda confirmando a lei eterna, os extremos se
parn —os professores tem que se restringir ã penúria rie alguns magros centos mil réis
ensass. 12, porque essa quantia positivamente não basta para a manutenção supportavel de
iem c obrigado a alimentar relações sociaes, a trajar-se com decência, a cercar-se de algum

Continua ua pag. (>
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0 Leopoldo, soberbo barco tos-
cano a vapor, que íaz o trajecto de
Marselha a Nápoles, acabava dc
dobrar a ponta de Procida. Os pas-
sageiros estavam todos no tomba-
dilho, curados do enjôo pela vista
de terra, mais cfficaz que os bon-
bons de Motta e outras receitas em-
pregadas em casos semelhantes.

No convés, no logar reservado
á La classe, encontravam-se ingie-
zes, que se procuravam isolar o mais
possível uns dos outros c traçar
em redor dr si um circulo de limite
intransponível ; suas faces splene-
ticas estavam cuidadosamente bar-
beadas, suas gravatas náo faziam
uma única ruga, seus collarinhos,
rígidos e brancos, pareciam angu-
los de papel Bristol; luvas novi-
nhas de peau de Suède abrigavam
suas máos e o verniz de lord EL
liot reluzia em sus sapatos novos.
Dir-se-ia que elles sahtam de um
dos eompartimentos de seus esto-
ios: em seus vestuários impecca-
veis nenhuma pequena desordem
de toilette, conseqüência natural da
viagem.

^ Ali havia lords. membros da
("amara dos Communs, negociantes
da City, alfaiates da RegenPs Stre-
et c cutileiros dc. Sheffields, todos
tmpeccaveis, todos graves, todos
immoveis, todos entediados. As mu-
lheres náo faltavam, pois as ingle-
»as náo são sedentárias, como as
mulheres dos outros paizes, e apro-
veitam o mínimo pretexto paradeixar sua illia. Ao pé das /adies
e das mistresses- beilezas outo-
nicas de pelle raiada pelas cores
da couprrose, irradiavam, sob seus
véus de gaze azul, jovens misses
de tez de creme de morangos, com
longas espiraes (te cabelios loiros,
dentes longos e brancos, lembran-
do os typos estampados nos álbuns
e absolvendo as gravuras d'alem—Mancha da accusaçào de menti-
rosas, que Freqüentemente se lhes
dirige. Essas encantadoras pessoasmodulavam, cada qual de seu lado,

com o mais delicioso sotaque bri-
tannico. a phrase sacramentai :
*Vedi Napo/i e foi muori,* cônsul-
lavam o Guia de viagem ou nnno-
tavam suas impressões nos canhe*
nhos, sem dar a mmima attençáo
ás olhad-éllas édon Joan dc alguns
enfatuados parisienses, que vaguea-
vam em torno dellas, emquanto as
mamães irritadas murmuravam ú
meia-voz contra a inconveniência
íraneeza.

Na fronteira do bairro aristo-
cratico passeavam, fumando cha-
rutos, três ou quatro rapazes nos
quaes, pelos chapéus de palha ou
de feltro cinzento, pelos paletots-sacco constellados de grande bo-
toes de chifre, pelas largas calças
de brim, era Fácil reconhecer ar-
tistas, indicação, aliás, confirmaria
prios bigodes á Van Dyck, peloscabelios encaracolados á Rubens
ou cortados em escova á Paul Vé-
ronèse. El les procuravam, porémeom fito diverso dos dandies, apa-
nhar alguns prríis daquellas belda-
des, cuja approximaçáo lhes era
vedada pria sua pobreza, e essa
preoceupaçáo os distrahia um pou-eo do magnifico panorama paten-trado aos seus olhos.

A' proa do navio, apoiados á
amurada ou sentados em maços de
cordas enroladas, agrupava-se a
pobre gente da 3a classe, devoram
do as provisões que as náuseas
haviam obrigado a guardar inta-
ctas, e não tendo um único olhar
para o mais admirável espectacu-
lo do mundo, porque c sentimento
da natureza r privilegio dos espi-
ritos cultos, qur as necessidades
materiaes da vida náo absorvem
inteiramente.

O tempo era sereno; as vagas a-
/nesse desenrolavam rm largas prr-
gas, tendo apenas força para apagar
a esteira do navio; a fumaça da cha-
mine, qur formava as nuvens da
queile céu esplendido, escapava-se
lentamente em leves flocos de al-
godáo, e as pás das rodas, moven

do-se numa poeira adamantina queo sol irisava, batiam a água com jovial acíividade, como si tivessem
consciência da proximidade do
porto.

Aquclla longa linha de collinai
que, dr Pausilippo ao Vesuvio, de
senha o golpho maravilhoso, ao
fundo do qual Nápoles repousa,
como uma nympha marinha a ser
enr-se na praia após o banho, co-
meçava a tornar mais nítidas suas
ondulações violeta e destacava-se
em traços mais firmes do azul res-
plandescente do céu; já alguns
pontos brancos, manchando o fun-
do mais t scuro das terras, trahinm
a presença das villas esparsas
pelo campo. Velas de barcos de
pesca, retornando ao porto, desusa-
vam no azul ininterrupto, como pemnas de cysne impellidaspela brisa,
e attestavam a acdvidade humana
sobre a majestosa solidão do mar.

Após algumas voltas dr, roda, o
castelloSant'-Elmoe o convento Sáo
Martinho perfilaram-se de modo dis*
tineto no rume da montanha rm
que Nápoles sr recosta, acima das
cupolas das igrejas, dos terraços
dos hotéis, dos tretos das casas,
das fachadas dos palácios e das ver-
duras dos jardins,ainda vagamente
esboçados em um vapor luminoso.

Logo o castello do Ovo, acoco-
rado sobre seu escolho lavado de
espuma, pareceu avançar para o
navio a vapor, e o molhe com seu
pharol adiantou-se, como um bra-
ço, segurando um archote.

Na extremidade da bahia, o Ve-
suvio. mais próximo, mudou as
tintas azuladas de que a distancia
o revestia, por tons mais vigoro-
sos e mais sólidos ; seus flancos sc
sulcaram de ravinas e de escoa-
douros de lavas arrefecidas, e de
seu cone truncado, como dos cri-
vos de uma cassolêta, sahiram, mui-
to visivelmente, pequenos jactosdr fumaça branca, que um sopro
de brisa fazia tremer.

(Continua d
A «Vida Capichaba» circula entre os melhores consumidores esplrito-santonses.
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É o idolo da Mamãe e o encanto da casa. Alegre, chis-
toso, pândego com todos. Succede apenas, de vez em quando,

que se mette na farra e chega em casa um tanto alegrete. No dia
seguinte. . . dôr de cabeça mal estar, esgotamento.

Mas, que importa? Para isso ahi está a

m
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Pois comprimidos, um copo d'agua e . . . tudo passou. Tambem o papae a

mamãe, as meninas quando passam a noite em claro em uma sourée aman-

hecern indispostas.

Cafiaspirina allivia-os e levanta-lhes as forças.

NÀO AFFECTA O CORAÇÃO NEM OS RINS

Tfonl zti é sern. rival contro ti> dôre.%
de dentes e dn (mvi.lv, ns nevmlgias
e as dôre& rhennuíricm. Rcgulãrisa
a circulação e restabelece a energia e
t> bem estar.

^Njfc. A»«b*WBBBMBBí

v
Não acccitc comprimidos avulsos. Peça o

tubo com 20 comprimidos, ou o envcloppc
"C AFI ASPIRINA" com dois, ou então o

disco "CAFIASPIBTNA^ cora um cor.-

prlmido.
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o^/ros^enmreSs 
aí,HorÍnrrinr;n°?«CnC0Sl0!; <>« arranjos ineviioveis: o commcrcio, a advocacia,oui. os empregos, ludo sacrificando e annullando a finalidade producliva da missão professoral!

A prova do que affirmo é fácil.

Sa^omaf^^ a,,nuSÍ 'LK ^***<**«*H os lentes do Gxmnasio e da lis-
«SIJí-l™»^?'"^.®^lns( :s .«««'havam 5UQ$000 tnensaes. Hoje, com a vida desmarcadamente
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A ailegaçAo freqüente de quc ha Estados onde os professores secundários percebem menos doquc no nosso 6 artific.osa. porque os que a levantam nâo fa.cn asComparações c5SS,h ntcessarias ao seu fundamento.

Í-Ks ltut !l^JÍ'Vf:Úh° 
fie 

T"'-«"-ar suas arras idlomeiricas, suas populações, suas rcceitas, suas despesas e —principalmente o custo da vida individual nessas rirem» srrin.wpara. ao cabo disso, poder aff.rmar que p» professores espirito, iantenses So mS K' ¦«£
pensados que os outros ?

2!„SUtr°S;,fun«ionarios- Í1U(: Í;' tiveram, na tabeliã orçamentaria, posição inferior á dos nro-fessores, tem ido seus vencimentos dobrados, triplicados, quadruplicado", A chssr Pdn«,
profissionaes da cathedra, porém, em troca de suas -duas horas ( e servi -o iiano"' como si
çoes, de corrigir provas, c sobretudo, de ser avaliado qualitativamente., e não quantitativa.mente, o seu trabalho) não precisa ganhar mais...

momanV?masaframd?PJÍ?n^0 T"- 
da,lonico na avaliação «Ja capacidade mental alheia-umamontanha massiça de gramto valera sempre ma.s que o minúsculo diamante ou a pérolapequenina !

Nao devo memorar os tempos mouarchicos em que a magistratura e o magistério  formas ir-mas „a matriz latina - sc nivelavam, hombro por homb?o, fralerniznndo e n ho ras <• v meimentos, nus paços reaes mestres c desembargadores. Mas nau posso íucir A .-onfiíío dr quceomo represália ao,, desdens da Republica tâo de rastros, sem 'clficiccTa. 
sem JfaS. £n? vi'-mnuio, anda o ensino publico brasileiro. Estado por Estado.

o grupo mais sacrificado, entre os professores secundários do Brasil, vamos r.i-r.nlral-o nosbymnasios^estaduaes, equiparados ao Collcgio Pedro íl,

iííern^Tnt paradigma em tudo nus regimentosinternos, nos piogrammas, na senaçao .los pontos, nos compêndios didacticos - mas, no ca-
pitulo dos vencimentos, o rebaixamento é inevitável.

n^CdatmÍTmV°Ji^ríJ 
í,,'T";â° *ntamc ,lc v«"nos se submetterem os ealhedraticos nacio-naes, das mesmas d sciphnas, dos mcsmissimos pontos, conforme o destino lhes marca o postocie iraoamo. a oscillações de preço, coxo mercadoria de prestamistas.

Resta-lhes, porem, na quadra dos exames, quando o inspeclor federal Uses exii-ir da .lasse oonhecimento inteiro do programma, que se dá no Colírio redro II, o recurso dá resposta
dfter n^^;lUe •e'VSerimen,tad° mCStrc P^vinciano, na quadra monarchiea, eom a honra

nrr-, o,' 
' ' 

fn,':a 
dC M,a bat,Ca ^««ninadora a figura sabia c magnânima «le nosso ultimo

e,7o ;,/^n •Iin,I)'T'rnta,I;"Se.por soIicitar dos alumnos llnia demonstração dc conheci-mentos, que elles nao Unham, lhe le/. vir aos lábios o sorriso -le uma desculpa eompassiva,com estas palavras ou semelhantes:
he

QD Ofi

f?

vv enhorl Vossa Majestade está fazendo perguntas cie mestres da Corte, esquecendo-se oueseu, apenas, professor provincial, ganhando menus dc metade do ordenado daquellcs...» 
"

V*.'/
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Extracçòes publicas-todas as quartas-feiras,-ás 14 horas

;J oteria do Estado do Espirito Santo
A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO ÜO ESTADO

OISTRIBUE 75 i, KM PRÊMIOS
*¦-¦¦._*¦¦,«.:>_•''¦

PLANO APPROVÀDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA
Ordem das extracçòes de junho do 1927

«BO! PLflHOS
Vits

DIAS UALORES 00$ BILHETES
¦ 

. .¦ . .

105
106
107
108
109

c
C
G
E

1 junho
8 junho

15 junho
22 junho
29 junho

11$500
7S000
7$000

23S000
11S500

PLANO E
18,000 bilhcCC5 a U$500 . . .

Menos 25 ojo .
75 ojü cm prêmios «

PRÊMIOS

prêmio <le

1

1
1
1
5

10
20
40

105
300

240
2.23 prêmios

* 200$
. 100$

«

207.1)00$
51:750$

ÍS$ÜS)$

tyfcOOOS
5O0US
2:000$
5**10$
5.000$
4000$
4:000$

9rfXX*$

FREM10S HílBSfS

60:000$000
30:000$000
30:000$000

100:000$000
60:000$000

PLANO C

UII.I1F.TES

18.000
12.000
12.000
18.000
18.000

12.000 bilhetes a 7$ooo
Menos «:'5o|o *
75 ojo em prêmios

e»u i:\nos
prcimo nc

1

30$ • * * • • » * «
25$ eiml. e fi». 2 ult. nlg. 8 prêmios 56:000!

Total : l^SSSiS

1
c

l.j
70O

l:ooa$
5ooS
2oo$
loo$
2o $

B4:ooo$
21:ooo$
6.1:ooo$

Iio:uoo$'.':ooo$

l:5oo$
J:oo<'S
J;o 00$
l:'Joo$
t:3oo$

1 l.uooS

MU 1 ¦ ,' •»«'iU ptemto$
'i«-««--ar»a_-n.»>3»3»jiaai:im«í __—__¦ ut_>ai*«..JUL^»fcn«>^Mw^«w_M__re —— ——W—i

15$ á ult.alg. 3,4. c 5 prêmios ífcoooS
Total: ò3:üoo$

PLANO G
18,000 bilhetes a 23SO0O ....

Menos 1*5 o|o ....
7.So|o rm prrmios .

PRÊMIOS
premjo

«

lo
4() *
V'l

50 i
1440
(>00

1:692 prêmios

vi e

« 3:0OfV$
« 2:000$
« l:500S
* UDíXtS

< 200S
JOOS
tí0$

60$ J ult. alg ,Af5, b, 7 i

4J4.OÜ0S
W3:50US
sVoIíes

ÍUOÃ0.1$
l(».OKX$
6.000$
4.0C0$

UXiO$
5^K»0$
M_ÇX»$

4(í;í-O0$
nr. ?b:4(XS
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Antônio Stradivarius
»& - ê • me?
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Sua vida e sua ob ra
A pequena cidade de Cremona,na italia, hoje quarsi muda para aarte, oecupa um legar de destaquena historia da musica.
Além de .ser o berço do gloriosolaudio rio Afonteverde, um do.smaiores gênios musicaes. a dym-nasüa dos seus grandes fabrican-tes de instrumentos de corda lhe( eu singular prestigio no mundoda arte.
Cremona, para os artistas de sen-siojlidade educada^ toda uma evo-cação mágica, que traz comsigo umüeacjo de se conhecer a vida, ásvezes noveíesca, do famosissimo

JOSC Guarnerius Gesú, tão extra-ordinário na fabricação dos seus
prestigiosos violinos como o gran-ae Antônio .Stradivarius.

oobre Cremona, e especiaimen-•e sobre os seus luthiers, já se es-creveu muito. Recentemente o no*tavel escriptor franeez André Sua-res, em seu belío livro- Voyagedu Condofhiêre — lhe dedicou e aseus violinos paginas de rara eaguda belleza.
Cremona é hoje, apenas, umavaga recordação do seu bei Io pas-sado.
Restam-lhe poucos vestígios des-se esplendor: a casa reformada csem caracter exterior de AntônioStradivarius, mas os seus famosos

violinos estáo espalhados pelo mun-do, um dos quaes, talvez o mais
formoso, Foi legado por Sarasateao Conservatório de Madrid.

O preço desses violinos se ele-va a cifras fabulosas, sendo acees-sivei»s .somente a reduzido numero
de afortunados.

Era outros tempos, entretanto,
essa pobre cidade italiana, duran-
te mais de um século, foi o scena-rio em que se desenrolou a vidaromanesca e mysteriosa dos gui-tarreiros peregrinos, desses mara-vilhosos tocadores ambulantes de

S*As eólicas uterinas, mesmo de gravidez.por mais*»
flV >i'*-!--i"«*i..í*!fi».:*-.-;¦;(¦.»¦ 'é-^-imzKiia&Mizii'':?*-¦ -*¦¦'*--¦.¦,;,r,.'j*i*...i.** ¦-.*-:•»¦.¦ ..._,¦•... . -.,. ™jfl?

violentas que sejam, cedem,em 2 horas.com a
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E O GRANDE REGULADOR E CALMANTE DA MULHER
Combate as eólicas uterinas em 2 horas. Actua rapidamente

nas inflammações do utero e dos ovanos
A «FLUXO-SEDATINA» e de acçâo prompta e efficaz em todosos casos de suspensões, irregularidades, REGRAS EXCES-7£?\^*_£WÍ_&2£! P°l?J.0?a?:22*»*».o acc.idontes da

m

CATMARRHO DO UTERO flores brancas
IOADE CRITICA.

Noa PARTOS o um poderoso auxiliar, porque facilita úiminu»as dores e EVITA AS HEMORRHAGIAS
A «FLUXO-SEDAlINAn e usada com optimas vantagens nosrtospitaes e maternidades, dando sempre RESULTADOS

CERTOS.

jLiceneeada pelo l>. N. deS. P.sob o h. 67. Km 28 <> 1915
m

violino e violoncelo, enchendo-a cie
musica» de dramas, de rumor, de
todas as agitações artísticas e sen**timcntaes í

Sobre a certidão de nascimento
de Stradivarius, nâo encontrada
em Cremona, se tem escripto mui-to. A celebre obra dos iíil dedica
um largo espaço a narrar as pes-
quisas realizadas com grande pa-ciência na época em que se veio
a reconhecer a importância da vi-
da humilde e de intenso trabalho
do glorioso luthier.

A peste e a terrível fome, que

assolaram Crecnona de 1628 a lt>3i.~
deixando-a reduzida a uma tercei,
ra parte de habitantes, além dos
grandes transtornos, que oceasio-
naram â sua vida administrativa emunicipal, tornaram mais difficil e
penoso o trabalho de averiguações
nos archivos.

Hoje acredita-se (jue Siradiva*
rius não nasceu em Cremona e sim
numa das cidades vizinhas.

Payne nos dá a etymologia donome. E' o plural dv Stradivare,
variante lombarda, que significa
aduaneiro ou funecionario encarre-

f**% -«MMMMWWWMil IWMDIXi -liMHMi i» iíi MIWMffTr-r~r~^mMMmMM^MiMlMlll_IIM_ml__  -  ¦-
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CHEiTÍ
CIA. PAULISTA OE ALIMENTA ÇAO- A ORANDE KARCA BRASILEIRAespecialidade da fabrica: BISCOITOS

;Tyt>os:CHflMPRGNE»paIadar delicioso— CREflM- RflCKERS ¦• DÜC/iEN - sem rival.-
Typos INGLEZES :—Aguae sal, Albert, Alphaheto, Araruta, Brasileiro, Cafc Combina- ¦

çao. Ciem, Leite, Lunch, Maria, Maizena, «Petit-Beurre* e outros.
MARIA E 50RTID0S engradado5 de 2 latas. - PREÇOS DE RECLAME. Latas lithographadas

O mel hot acondicionamento cm latas de: 1/4 - 1/2 -1—5 e 10 kilos
Represe nia ate* : LUIZ GABEIRA&

laSS

Avenida Capichaba — C postal, 3906
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SARONfiTt: DOS REIS

EXCONTRDO NAS B O AS CASAS
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gado cie receber, cm determinado
lugar, o tributo rios transeuntes.

Manrielli, apoiando-se na auto-
ridade rio professor Astegiano elis-
se : «Esta forma de nome (strada-
vertas) usaria cm 1298, provem rie
strada avertu em riialecto cremo-
nez e em italiano strada aperta.»

Sabe-se muito pouco rios pri-meiros annos de Strariivanus.
Ignoranrio-se a causa, sabe-se,

todavia, que ainda menino entrou.
como aprendiz, na casa cie Nico
las Amatis, então considerado co-
mo o maior artífice de violinos na
Itália.

Pouco sc conhece dos meirien-
tes e aventuras ria viria de Stradi-
yarius, talvez porque náo os teve.

Durante a sua larguissima exis-
tencia ric 94 annos trabalhou riia-
riamente muitas horas e se dedi-
cou, ]á na senilidade, a imprimir
melhora nos instrumentos, que fa-
bricava, produzindo riescle que se
estabeleceu por sua conta, como
depois ria morte de. Amati, violi-

nos e violoncelos rie tal belleza,
que até hoje náo foram igualados.

Modificou o verniz cloirario rio
seu mestre, arioptanrio nas suas
creações insuperáveis o tom ala-
ranjado c suave, que tanto as dis-
tingue.

ÜOS numerosos instrumentos, que
saíram rias suas mãos prodigiosas,
descontanrio-se os extraviados, o
mundo conserva alguns, íntegros,
puros, sem restauraçõns inhabeis,
bapti/aclos com o nome dos maio-
ras artistas rio violino.

Estáo guardados como relíquias
nos museus e o povo só os conhe-
ce por meio de estampas e photo-
graphias.

Esse grande operário dn arte só
amou as suas duas esposas.

A primeira era filha de Francis-
co Perasborbi, viuva cie Giacomo
Capra, homem desgraçado, que se
matou com uma arcabuzaria, na
praça rie Santa Ágata, hoje Gari-
balrii, em abril rie 1664.

Essa primeira esposa morreu al-

gum tempo depois rieixando-lhe fi-
lhos e a riór inconsolavel de a ter
pcrriido.

A segunda esposa foi a benhora
Antonia Maria Zambelh com quemse casou riepois duma longa viu-
vez.

Esta também morreu, deixando-
Ihe^ três filhos e uma filha.

Em toria a viria desse homem,
náo ha um momento de riescanbu,

Inrientiticorio com o seu officio.
põe na execuçáo dos violinos torie
a sua alma e toria a sua ânsia ria
perfeição, creancio instrumentos
dr tão maravilhosa belleza e qua-lidade que a.s geraçõos posterioresforam e são incapazes rie o imi-
tar ~- nesse paciente trabalho rie
realizador do som em cordas ge-niaes.

Acreriita-sc que Stradivarius
aprendeu corn ot deuses a (abri*
car os seus instrumentos de cor-
ria, e morreu sem revelar no mun-
rio o seu esplendido segredo...

...rr. ¦. ¦ »- .. - :• ¦ :

- «^ v, tf - i ** **' • A ,, fy

¥ ÇA"*Wm' <J x ^-^^-A^yi''^:i'^% y

¦ ¦ ¦¦¦

SORTE?!
- -NO- -

«Credito Popular»
Sociedade de sorteios

i

A preferida pelos espinio-scinienses.
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEURE-

GULAMENTO E 0 REGULAMENTO
1 1—/ 1 / L.-, I V * V. 1 .

Sorteios nos dias 5, 15 e 25
de cada mez

3$000 é sua módica contribuição mensal

TEM 0 SEI' CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS

Insere vel» vos ! tiabilltul-voü !
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Avenida Câiplcí^«*l3*i
(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
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11nomoeopathaamais escrupulosa e perfeita
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em Tintura, Glóbulos e Tabletteí
PIERUBINA r 1 «r«* ««««W
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RRHUINA
Tintura e tab leites

Qleo de ficado fir bacalhau ern
homceopathia. sern gosto, sem chei-
ro c sem dieta. Pesai-vos 3*1 d\.\h

antes o 3o dias,depois.

ALLIUM SATIVÜM
No é legitimo o de Coelho Barbosa

Os nossos produefos sao encontrados cn todos as phormacias c
drogarias de VICTORIA
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End. Teleg. AI J.gr.ll 38. Rua dos Ourives. 33 Rio de Janeiro
enviamos gratuitamente um guia para tratamento liomoeopathíeo.
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í (ASA LIBANEZA
DE LBichara & Saade

| Completo sortimento dc fazendas, modas, perfn-marias, chapéos, calcados, etc. *
especialidades em artigos finos c fantasias.

Preços razoáveis
r. 3EiSorjyno ponteiro, 9—victoria |
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PHARMCIA E DROGARIA
«POPULAR»

G. Roubách & Cía.
Grande deposito de

DROGAS E PRODUCTOS CHIM1C0S
importação directa das principaes fabricas

nacionaes e estrangeirasí
I C. POSTAL 3812—End. Tel. ROUBACH

RUA PRIMEIRO DE MARCO. 20

^^Ji«TlllIfIlíttfllil»fHfSlUmi1IlUIUHttIHI«ItHUIIKr]lttniUfiHttÍHff»£ll£illÍflJIlHIÍfHHUIiUllUtfllfUât1^s.

rc
mi—
—»¦.!.¦

'j?y

~*í-í ° o u-
*w C/j

%T#

1 CO C £
7. - ^.—*. •«"*- »/* w

¦¦„„-.¦' ..#'**. !**-J»«i' "'* ¦ t .1 ¦

*/. V-»
V r**^ »* ¦ ^"^
m¦ ii»'*" J_ 1—. hLJ »—• **< f/%

—' O WJ
^CD ¦x

\

mauM,

.tim-*.:'

í; 7.

C "* ,J ?/, u

c/)

v *_ji

7.

t/5 -V

-, 7;
¦ ..„ "« —: '-^>. -. v».—- Li-*"** "^ •*» IT1--—. ^»K*»^ "* r—• kirf J ¦

SmÂ*\j-

AHfyMiÇ.

s ^ U :^r -

LL
7. _

»w O —-*
V* *¦- o

— '— u.
Í.M *—* * .

—» w »-- 'J • "^
."" ""^ '/; 

c**", r~-

\

m rjj

ií£iiír^»^í

^HHj

Vi ¦

|

w

¦<*«*' i»*1-*

|mmí

7. O •^•g^;

.« <~» <^>

tn
<

W :X 7.

r 7 "^ CC 3- Cí x =~
L-» ^"%. !S2HSÍ.
.f*-»*-. 

'**»»*' ^ÜT"

1=
At*i A. ~" Zi!

' *— ***' _— *~* A"* *SS
:****: »«#•'¦ *r 

"" .f*"- **"

~rr _ ü> s
;" . -v r— "^ -—

**— fi}. ~* ^•** ' "~* '**r. ;*** *~* ^
»— •—* ~ •**• Cü "f* zzz— ^> w Kp -^ •— rr' ZT! *J^ **" Üv 0- S
tf =
«-—' lfi ff .irm. Q^ "-—.f -», ^- •—'•*- JK

* ¦*¦ '^^.. /'y^'':- 
jny ^7-*

—» í> t- "t3 7^ rr
O '—' "**- Ti -n ;- S
*¦ '" ** _— wií !(. rs

_ 7,

«¦MMM*

*" V » —

'•«c

X

c

, v f T 1

*m*m :¦» *,

S sj w

¦J. AA~*

sxs

Vi cio ri «a E. E. Santo
->

x__i,% <#W)K^

«WJBIlllillilllJffllIlIlílllüllIlíiíl '::?'';:-':•f^H^s:^^f^^:¦•';MI*fqfrf?IHií-;^ír«ií!niHft?m!linSf



\i (Mfc7 VIP4 ÇAfICHAIÍ* 11

£
li A -Ci

li I |t«LL
ff

nmw iw ' <HWWW '-'" «>-><nw<«nwMflMv**>*
M^in-^niiwiir-py ¦yii""»1 '¦ "¦ iiwwpi.i»iiié***w>>^wiii..i^|

;#
&

S f ¥l_è
MARAVALHAS

AJUDA-TE A Tl MESMO
\T\\

;**efr*f * *«*•¦

U\ n ci¦13
Dos plconasmos que affluem em

nosso clonoso, elegante e caro idio-
ma, nenhum ha mais justificável e
comprovativo que esse, que acima
annunciámos.

Os clássicos mais apurados na
difficil arte clc escrever fazem uso
de pleonasmos semelhantes, náo
por mero entretenimento, mas sim.
o <pie é lógico, por uma Jneccssi-
dade peculiar á nossa língua.

A rep.'tíçáo dos pronomes em
frases dc egual jaez muita ciar.e*
za. lucidez e evidencia traz ao dis-
curso em que se engranzam e en-
trosam. dando a este certos longes
de sainete e propriedade, que sc
consorciam com o brilho, com o
esplendor e com a intelíigibilidade
do periodo.

Ao adeante citaremos, em barda,
vários excerptos de escriptores do
beijinho clássico, em que se obser-
va o pleonasmo pronominal como
uma particularidade e belleza já
arraigadas inveteradas na língua do
Lario, desde os tempos áureos da
literatura indígena.

Relegar esta redundância pro-
nominal, tào peculiar no fraseado
dos nossos escriptores escolhidos,
seria o mesmo que vilipendiá-los,
afoutamenie, sem o menor escru-
pulo philologico e grammatical. co-
mo sóe acontecer com os críticos
apaixonados, parciaes e invejosos*
(pie, nrseiamente, procuram cons-
perrar lhes o nomr.

Ainda bem que tal sentimento
deletério, que tal peçonha maldo-
sa só se circumscrevem nas imme-
diações, onde estes ignaros convi-
vrm. Deixa-los, pois, com seu in-
gente e meritorio trabalho dc fa-
bricar inúteis diatribes, sob o am-
biente raiasmatico, oppressor a as*
phyxiante, porque, quanto a nós.,
pouco nos incommodaromos.

Continuemos o assumpto, que
deixámos atrás.

Ernesto Carneiro Ribeiro, gram-
matico a que sempre nos escuda-
mos, assim se manifesta :

«Muitas vezes âs formas prono-
minaes a mim- a ti, a elle, a cila
a nós, a vós, a elles, a elias se
ajuntam. na mesma proposição* por
emphase e realce, as variações
me, té% //tc, lhes, nos, vos, o, a, o$,
as; A mim tudo me faz falta; a
elias tudo lhes agrada; a e!/as nulo
Ifres eonvéAf; a elles todos #£he<

\

timam c lisonjeam; parece**»* a
mim que elles se enganam : a mim
admira-ma que táo alto funeciona-
rio descesse a tanto».

(Serões Grammaticaes,
pag. 605)*

íulio Ribeiro:
«Empregam-se pleonasiicamente

pronomes substantivos ern relação
adverbial, como explanação cie ou-
tros pronomes substantivos já ex-
pressos, em relação objectiva, ex.:
Eu feri-me a mim — Vós os vis-
/es a elles.

«Empregam-se pleonasticamente
pronomes substantivos em reiaçâo
adverbial, com explanarão de pro-
nomes substantivos já expressos,

cm relaçáo objectiva adverbial, cx.:
Parece*me a mim Deixei-lhes nm
livro a elles.

Empregam* se pleonasticamente
pronomes substantivos, em rela-
çáo objectiva adverbial. como ex-
planaçao de um ou de mais sub-
stantivoit já expressos, cx.: Ao do-
entt nâo se lhe ha de fazer a von*
tade.*

(Grammatica Portuguè*
sat pag. 258).

Augusto E. da Silva Dias, ciou-
to grammatico e giotologo, doutrí-
nou :

«Na emphase os pronomes pes-
soaes, já empregados nas fôrmas

«a 19 «ti II II II 31
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porque somente etn mover a
alavanca, a lamina fica solta,
porém sem desprender-se do
cabo, o que perrnitte limpal-a
do único modo racional, isto é:
enxaguando-a sob a torneira
de a£ua.
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A' venda nas boas casas
viío Sirop S. R. Co. of Brasil
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alunas repetem-se nns formas to-
nicas e vice-versa.
»««»?*«..«»•«.*.«.«•»..»....

«A repetição nas fôrmas tônicas
ó de regra na coordenação do pon.
moderno (deu-me a mim ê a meu
irmão),- Àfaldiz-se a si e a provi-
déncia e o uno/do (llerc Pões.,
187).

«Emphaticamente podem concor-
rer os pronomes átonos com os
nomes, ([iic Funeeionam como com-
piem. directo ou indireeto :

«Ao homem ousado a for fio ia
lhe dá a mão (Prov.) Nâo lhe foramelloo- a Sichem não ver a Dina .

(Syntaxe Histórica Por-
tuguêsa, pag. 67),

Mario Barreto:
«Quando se usam as formas pro-nominaes dependentes de preposição em concorrência pleonasticacom as fôrmas encliticas, os dois

pronomes consecutivos da mesma
pessoa e em igual caso, se colo-
cam antes do verbo,precedendo o
pronome pessoal acentuado á for-
ma átona, ou os dois pronomes
aparecem depois do verbo, ocu-
pando o primeiro lugar a fôrma
prominal átona e conjunta, ou em-
fim os pronomes não são conse-
cutivos, porque se interpõe o ver*
bo entre ambos.»

M. Said Ali :
«Quando se quer exprimir de

modo eraphatico o complemento
de um verbo, e este complemento
é um dos pronomes me, te, se, lhe,

311

* y I i __ \ AJl" r JL \ /' \ ^~ • O ultimo invento norte americano asse--ura-vos completa extirpação 'Ins cabellos
supérfluos do rosto, braços, etc. A Depi-
lina Sarah é o produeto até hoje exis-
tente para aquelle fim, Applicaio e nota-
reis que os cabellos saem com as rai*
zes. Outros depilatorios em venda no mer-
eado mais nao fazem que cortar os cabei-
los, fazendo o effeiio de uma navalha. De-
volveremos a importância, si nâo der o vv

sultado desejado.
Preço do tubo 2O$00(); pelo correio.
21 $000. Depositários para todo o Rra-
sil: F. DA Sri.VA NEVES & CIA. - X

venda em todas as perfumadas.Ul;A BUENOS AYRES, 273 — RIO DE-: JANEIRO :-
Teleph. Norte 4086 —Caixa postal 2398

( Si tíverdes alguma informação de sigillo
a pedir» podeis dirigir cartas a Mme, &,

Harris, para o nosso endereço,}

n

o, a, osf as, nos, vos, lhes. torna-
se necessário recorrer aos plet*-
uasmos a nnrn, a ti, a si, a elle,
a nós, etc, quc ainda, podem vir
acompanhados du palavra mesmo
ou próprio, tratando-se de acção
reflexiva:

Defendeu o amigo o defendeu-se
a si mesmo, Vi os teus companhei-
ros. mas não te vi a ti.

(Granunatica Secunda
ria da Lin gua Porta aue
sat pag. 299).

José Augusto Correia:
«... ({uando o verbo é transiu-

vo e, sobretudo, SC 0 complemente)
directo é posterior ao verbo, a for
ma pronominal a elle constitue ape-
nas uma expressão de realce. K
assim dizemos: Vá dizer-lhe a
elle.»

f£s ta n te Clássica da
Rev- de Ling, Port, Vol,
XV, pag. 140).

Ela dio dos Santos Ramos :
«E* também um caso curioso o

emprego pkonastico dos pronomesoblíquos. O grammatieo Diezapre-
senta eomo processo commum ás
línguas do sudoeste o uso do pro-nome eonjunotivo» não só para an-
nunciar um caso oblíquo que se»
gue, como também para transpor-
tar o pensamento ao substantivo
que está encabeçando a frase: as
mercês os r)cys as dão; a meu
pae ja lhe pesa; a mim hasta nie
saber; nos ficou a nos,

«Este emprego pleonastico en-
contra justificativa na clareza que

se quer dar á frase, quando o caso
oblíquo está muito distanciado do
verbo, eu quando se quer reforçar
a irase.»

(Da Syntaxilogia Por-
tnguesa, pag. 52).

Para melhor afftrmativa das re-
gras. acima, vou citar vários cias-
si cos, porque, como dh Mario Fiar»
reto, mais valem os exemplos des-
tes que as compridas e languidas
regras de certos grammaticos, que
nada resolvem.

Não ha e nem pode haver gram-
matico, por mais douto quc seja,
que possa dictar regras ou provar
factos dr linguagem sem exem-
pios dos escriptores clássicos. Por
isso vou citar exemplos clássicos.

Começarei por Camilo Cast. Bran-
co, mestre cia língua e delia conhe-
cedor profundo, novelista de gros-
sa veia humorística, restaurador e
remoçador de centenas e centenas
de termos exhumados das cata-
cumbas do esquecimento.

*A mim me tem elia confessado
que nunca viu criatura mais galan-
te que FIávia ; e diz isto s^m in-
veia nem despeito.»

íA Engeitada, 161}.
«Casti»?i-///r a mim, se queresrue os brilhantes foram vendidos

por minha ordem».
(Os brilhantes do brasi-

leiro, 13).
-E quem te disse a ii que elia

era minha filha ?»
(Id., ibfd. 158)

in a r 11 i m Ribeiro na .Men ina e
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Moça usa freqüentemente destas for-
mas pronomínaes dependentes de
preposição em concurreneia píeo-nástica com as cncliticas :

«Deste luto, senhor, ja nâo me
pôde a minu caber pequena parte,
para onde quer que va».

(Op. ctt.. pag. 54).
«Nâo me quedeis vós a mim ia-

wanho hem ?»
(O mesmo, a/U mesma,

pag. 57).
*/l ////>//. nem Sol sae,
Nem depois que se vac pôr,Nem quando a calma mór ene,
Nân me deixa a minha tlôr»,

íí) mesmo, ahi mesmo.
pag. BI ..

Almeida narrei;
* .. . a num. que sou natural, pa-vooeu-me impanar a singela bclle-

za de tam Interessante historia».
(/-rei l.uis de Sousa.

pag. I D,
... no drama e nas novelas da

actualidade offereeci-lhe o espelho
cm que se mire a si o ao seutempo.,.»

i <) mesmo, ahi mesmo,
pag. 23)

Da .1 niologia Portuguesa (volIII. pag. 7ÍM. rio prestimoso philo-loguc escriptor Agostinho do Cam-
pos, colhemos o seguinte excerpto
de Fcrnfi i I npes, a quem o philo-

vmju «A 1*1 CHA Vá 13
logo referido consagrou três volu-
mes :

«K c/ ///wi, disse El rei. assi ///e
pra/., e mando que assi sc faça.*:

Mario Barreto, o maior philolo-
go da America do Sub também
emprega ametide esse reforço pro-nominal ;

<*/J mim parece.me certo o en-
decassílabo, e até bem rsrandido
e ritmado, eomo os outros que seseguem na poesia, alternados com
peniassilabos :

(Pactos da Língua /'or-
tuguésa, pag. Bi j.*A mim pnreee-w*? mui portu-

guesa (aí concordância».
(ü mesmo, ahi mesmo,

pag. JJ3).
fal repetição cio complemento

díiccto ou indirecín nâo s' dá 50-
mente entre ns pronomes uns rom
os outros, mas ainda entre este**
e us substantivos. Sirva ele leste-
munha esta elegante frase cio gran-fie Pe. Vieira :

< .1 S *msãoarrancam-////' os olhos
os phí lis teus, porque os entregou a
IbilÜa. Nâo the fora melhor a Sam-
sao fechar os olhos para nâo vêr.
que perdedos porque viu? Náo lhe
fora melhor a Sichem nâo vêr a
Ibnaí Náo lhe fora melhor a Ani-
non não ver a Thamar ? Náo //ze
fora melhor a Holophernes náo ver

a Judith ? Todos estes pareceramás máos de seus olhos »
//</>w/ Ernesto C. Ri-

beiro - Serões* pag. 605/,
Nâo >e ha mister de mais exem*

pios clássicos e regras para vali*dar a frase ajuda te a ti mesmo eoutras de egual teor» porque cita-mos tudo quanto ha de mais sub*Maneial, pertinenteao assumpto de
que nos oecupamos.

Ajuda-te a ti mesmo è uma elo-
cuçâo em que nada resumbra derepreensiveh

E se ê português de lei, de ac*eordo com os cânones e decretosdos grammaticos sensatos e pru-dentes, se é português sâo e ar*ehi-sáo de harmonia coni os cias*
siros de todos os séculos, eomo
provar os critiquelbos. eom sua
persuasão e convicção infundadas,
que a Frase não è castiça.

Tudo fizemos : consultámos o ge-¦ io cia língua, observámos a sua
índole e normas geraes. e nesseconstante escavar nada deparámos
de contradietorio.

Portanto, podemos clamar alto e>om som: a frase ojnda*1e a ti
mesmo é ouro de vinte e quatro
quilates.

Castello. maio de 1927
Mestre-Escola

¦• •¦¦LAVEROL
11 'i-iepaiauo pnarmaeeutteo, exclusivamente ve-

^(-í'tl r ha longo tempo empregado com opti-mos resultados no tratamento do impaludismo,sol» todas as suas formas, geralmente conhe-
ci cias por :

Sezões,
Maleitas,

Febres intermitentes.
Febres de tremedeira,

Cachexias palustres.
febris, etc.

< >s doentes tratados como emprego do «EA-
, \ EKOL» ficam, desde a cura. imnumizados para
sempre contra o IMPALUDISMO, ainda mesmo'
que permaneçam nos lugares infestados ou pi-cados pelos mosquitos transmissores dessa mo-

lestia— 0 ANOPHELE.
PROPRIEDADE DE

Emilia na Kmerv
Para encommendas e informações dirijam-se I

a CARLOS EMERY Kua da Alfândega. I89-I
Telephone Norte, 220-Rio de Janeiro. j

Em Vietoria (E. E. Santo): - PHARMACIA
CENTRAL
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Os mais procurados consumidores são assignantes da «Vida Capichaba».
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A 
MORTE é a melhor das desgraças, porque
acaba rom todas as outras.

—Theoricamento o entendimento ê superior á
memória e ó vontade, mas, na pratica, a vonta-
de e a memória derrotam sempre o entendimento,

Ramon Lopez Montenegro
*

• «

SABEMOS 
(jur oa livros constituem um mun*

do vivo, puro t hom, no qual podem crês-
cer, eom ligaduras tâo fortes como a (arne e o
sangue, nossa felicidade e nossos gosos.

Wordsworth
*¦-. *

DESDE 
o Evangelho até o «Contracto Social,»

íoram os livros que fizeram todas as revolu-

Bonald
çoes.

PENSO, 
com Michelet, que o verdadeiro con-

ceito da educação nâo abarca somente a cul-
tura do espirito dos filhos pela e.xperiencía de
seus pães, abrange também, e com maior fre-
queneiu. a do espirito dos pães pela inspiração
innovadôra dos filhos.

Rodo

AQUELLE que sopra o ío^o arnsea-sc a que
0 queimem as [agulhas.

Maupassant
*

4 *

COM 
a felicidade, que se perde neste mundo,

haveria com que se fazer muitos dttósos.
Duque de Levis

m-
t *

A 
CONSCIÊNCIA devia ser voluntária como o
cerrar dos olhos. Assim, nos momentos an-

gustiosos da vida, caberia o recurso de perdei-
a temporariamente,

Amado Nervo
*

HA 
um certo doce prazer tônico, reeoníortan-

te. no soffrimento das penas immerccidas.
A injustiça, que nos fazem, tem mel no fundo cio
vaso.

O mesmo

DIZIA-ME 
um doente chronico :

Não resta duvida que é interessante e bei-
Io o espectaculo fia vida. mas, a mim, deram-
me uma cadeira muito incommoda!

O mesmo

NA 
maneira de a multidão assaltar um bonde

atulhado se vê a besta humana em toda a
sun plenitude.

O mesmo

A
* *

MOCIDADE desfruta o vida, a velhice a
vive-

Taine
* *

l
UM 

bom livro é o monumento mais duradouro
depois da morte, porque encerra os maiores

pensamentos de que o autor era capaz, e ioda
a vida dum homem nâo é, senão, o reflexo de
seus pensamentos.

Smiles
É

ANTES dos vinte annos nào Fazemos mais (pie" existir; vivemos dos vinte aos ricoenia ; de-
pois sobrevivemos.

O menino vive uo futuro, o velho no passa-
do e o sábio no presente.

Thevenot

NAo julgueis» e nâo sereis julgados; náo con
d< nmeis, e nâo sereis coudemnados ; perdo

ai e sereis perdoados.
pen

S. Lucas
* •

AS mulheres tèm uma alma oceulta, que só
M mostram aquelles a quem amam.

Edouard Rod
? ?

0 
PRIMEIRO traço de espirite duma mulher
é a sua figura, o segundo é o seu coração.

Arsem Ho ussaye

A 
FORMOSURA é uma perturbadora lição de
moral. Só a belleza será capaz dc organizar

uma moral adequada ao temperamento humano.
G. de Rezende

A 
IRONIA e a piedade sâo duas boas conse"
lheiras: uma,sorrindo, torna-nos a vida amir

vel? a outra, que chora, noi-a torna sagrada.
A ironia quc invoco náo é cruel.

Anatole France
*

« #

PENSO que falar â juventude sobre nobres e
elevados motivos, quaesquer que sejam, è um

gênero de oratória sagrada. Penso também que
o 

"espirito da juventude é um terreno generoso,
onde a semente duma palavra opportuna offe-
rece, em curto praso, os frutos duma immor-
tal vegetação.

J. Enrique Rodo
* •

icredita
DiZE 

sempre metade do que sabes e s
em metade do que ouves. - .__

Provérbio árabe.
m

# *

L/KPOIS do combate ha muitos corajosos.
Provérbio russo

«
# *

l 1 Al- é o romeiro que diz mal do seu bordão.
Provérbio popular

EM politica sacrifica-se tudo — o amigo, o ir
mão, a mulher, a consciência: mas ninguen

se sacrifica a si próprio.
em

Carmen Silva

c
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CbUB CAPICHABA DE SORTEIOS
t.

M

M
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43 -- fi?aa Duque dc Caxias -- 43
* » VK»"*r «rW-rjKS

End. telegr. CAPICHABA CAIXA POSTAL N' 3997

De propriedade de DOÃO 6AUDENCI0 DE LIMA
?%& *P*k *****

A Çan.derheta nV
636 foi feita no dia
11 de agosto de
1924, antes de cor-
rer o primeiro sor-

teío do CLI fB CA-
PICHABA. que íoi
inaugurado em 25
de agosto do mes
mo anno. Sua pro-
prietaria d. Leo-
vergilda Fabrieia
obteve,emfim, ulti-
mamente o prêmio
de sua persisíen-

VIC TORIA -- E. E. SANTO

A PERSISTÊNCIA VALE; TUDO

ri-eia, pois» veio pa
gando suas pres
tações sem de%so-
nimnr até conse-

guir ser contem-

piada com a im-

portancia de Us.

3:770$000(tres
contos setecen-
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tos e setenta mil

reis).

Deveis seguir o
exemplo acima,

Náo abandoneis
as vossas cader-
netas, contribuiu*
do sempre com as
vossas prestações
e» desse modo,
conseguireis a fe-
lieidnde.

^7)^-

0 CLUB

CAPICHABA DE

SORTEIOS
distribuiu :

Em 1924, • iih7.i s,
33:660$Ü00

Em I925t 12 mexes»
193:9O0$0O0

Em I926. 12 me zes»
213:360$000

Em 1927, 5 meses,
93:940$000

Total de Rs •
534:860$000

^

Quasi 6(K):ü()0S0ü() a Iroco da insignificante quantia úc 500 réis
semanaes, ou sejam 2S000 mensaes,

com direito a 4 sorteios, num lotai de rs. 17:040$000!
V. exa. verifique qual outro CLUB neste Estado, que, em 33 mezes

distribuiu cerca de 600:000$000 ? !
xixmxxnTTTr^^ Ta****xaxxxnsxs^^
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alfaiataria flirabeau
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sob medida
JEKNOSI>ln>N^ MILITARES. KTC.«bONETS,. CAPOTES, PLATINAS. BANDEIRAS E GALÕES

^«JeroBymo 
Monteiro, U-Phone. 2Q7 VICTORiA Ca.xa postal. 3762-

Espiritismo
I

Náo é sem contar com a critica
riesalmaria daquetles que nos lêm
que, de penna em riste, occupa-
mos algumas columnas desta con-
ceituaria revista, gentilmente cedi-rias por um rios seus clirectores,
tratando de Espiritismo, maximé
na época actual em que os ho-
mens, cegos pelo orgulho, peloegoísmo e pela vaidade, se atiram.cheios rie ambição, â conquista dosbens terrenos, calcando sem pie-dade os nobres sentimentos riosseus.

Moralmente cegos náo temi anecessária coragem para. num es-forço grandioso, quebrar os gri-Ihões que os prendem aos precon-ceitos rio mundo.
Qualquer tentativa para arran-cabos desse chãos é destruiria e,

si algumas vezes, uma voz amiga
procura mostrar-lhes a verdadeira
rota. recebem-na cheios de escar-
neo e, quasi sempre, atiram sobre
aquelles que combatem as suas
más inclinações o labéo rio ririi-
Ctiiu.

Ris porque esperamos receber,
no seguimento cie nossa jornada!a zombaria cios incrédulos, a mofa
rios indifferenles e as pedras rios»nossos inimigos (pie, debaixo deum pallio religioso, deixam esca-
par as oxhalações maléficas riosseus espíritos embryonarios.

Mesmo assim, em meio rie tudo
so, esperamos alguma cousa fn-zer. algum coração que possamostocar o nelle deitar a semente bem

dita da arvore divina plantaria
pelo Meigo Nazareno-a Fé.

Zombaria e mofa serão a argamassa que, ligando fortemente as
pedras que nos forem atiradas,
eriiíicara a escada em cujo topoencontraremos a recompensa, se-
gundo o nosso merecimento.

Levando cm nossas mãos o sa-
zonario fruto das boas obras, eon-
tribuiremos desfarte para a im-
plataçào do Reino rio Senhor eu-
tre os homens, isto é, faremos bro-
tar nos corações o amor. que so-
mente Jesus soube exemplificar.

Em a nossa estrada enoontrare-
mos, nor certo, urzes e espinhos;
inasi embora nos detendo a caria
instante para pensar os ferimentos,

Companhia Cervejaria
'—.-'¦  -., 

BRAHMA
TEUTONIA

BRAHMA - PORTER

MALZBIER
? ^m*. —

as cervejas senrçpre preferidas
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN--

Ru<\ General Osório, 8 IO
VICTORIA

— Estado do Espirito Santo -

desejamos prossguir até o fim ria
jornada, si assim permiítir Deus,

Projectando seus raios lumino-
sos sobre a terra —planeta de ex-

piação. penitenciaria onde os de-
linquentes de hontem vêm cumprir
suas sentenças-o Espiritismo—sei-
cia da alma—procura destruir o
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homem velho e de seus escom-
bros» com carinho e desvelo, re-
surgir o homem novo, liberto cias
íniquidades,que enchem de nocloas
negras os corações fracos.

Contra a sua propaganda se le-
van tam, em todo o globo, scien-
tistas, clérigos, homens rie diver-
sas castas, empregando imiteis
esforços para que» dia a dia, seus
ensinamentos nâo sejam divulga-
dos com intensidade.

çáo de homens doutos e sequiosos
das grandezas terrenas, trazendo o
povo pieso nas algemas ria igno-
rancia e suffocando os princípiosbásicos da verdade em prol da cu*
pidez de seus espíritos, é mais um
meio de conquistas mundanas rio
que de elevação moral.

A sciencia por sua vez envere-
ciou nor tnvios caminhos, transfor-
mando-se em casa mercantil, onde
prevalece somentt o interesse mo-

vida c * picha e? A 17

dos os corações e, muito em breve,
dará outro impulso ao progresso
moral do mundo.

Pregando o Bvaegelho, pratican*
rio as suas virtudes, elle* como o
seu precursor, reúne em riois prin-
cipios: «Amar a Deus sobre todas
as eousas e ao próximo como a si
mesmo», a raligiáo unirn do futuro,
porque, sendo oriunda de Deus
único, jamais poderemos admitiu;
seu desmembramento para servir

illli
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Capital: 3.400:000$000
Sede: COLLVTINA E. E SANTO

Proprietária dos fertilissimos terrenos do valie do Rio Doce, dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. F. Vietoria a
Minas, a 6 horas da capital rio Estado, e lambem rios 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-
losas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores : Dr. Attilio \/ivacqua e lldefonso Çrito

yf -*j""
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Informações: Em Vietoria, com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia

ESTADO DO fcSPIRITO SANTO
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Pai «lados esforços despendidos
sem proveito algum, a náo ser para«i própria doutrina que, cie aecer-
nmos inimigos, tem feito fervoro-
rosos e ardentes propagandistas.

A origem divina riu Espiritismo
é que lhe empresta a extraordina-
ria Eorça com epie vence os mais
sólidos obstáculos.

A má interpretação dos versicu-
los da Bíblia, feita propositadamen-ie por espíritos apegados aos inte-
resses materiaes, tem servido rie
arma enferrujada nas mãos inha-
beis dc presumpçosos inimigos, ver-
sarios em todas as eousas, menos
na pratica rias virtudes, que nos
legou o Rabbi da Galiléa»

A religião, que deveria ser uma
serie ininterrupta cie elos de soli-
dariedade espiritual, sob a direo

netario.
Assim c que vemos a medicina,

com todas as modernas ievençòes
e com a multiplicidade rie seus
apparelhos, contribuindo efficaz-
mente para a perturbação ria sau-
rie publica e concumitantemente
servindo de fonte inesgotável de
riqueza para os seus «sacerdotes-.

Que erfeitos poderíamos esperar
rie taes eousas ?

O que por ahi vemos num ligeí-
ro olhar lançado sobre a superíi
cie ria terra.

Assim como a vinda de Jesus mar-
cou para a humanidade uma éra de
evolução o Espiritismo, reíem-
brando seus ensinamentos, pratPcando seus actos, dando rie graçao que rie graça lhe c concedido
pela misericórdia divina, tocará to-

rie meios rie suj§istencia a indivi-
duos pouco amigos rio trabalho.

Como sciencia, embora praticado
por Jesus e náo comprehendído
pelos seus coevos, foi mais tarde
também praticado por William Cro*
okes. l.ombroso, Camilio Fiam ma-
rion, i.eon Dénis, Delanne, Cosme
Marino, Charles Richet, Geliey, Roo
co Santo — Liquido, Kardcc, dra-
mont, Bozzano, Calmette, Aksakoff
ttc que descortinaram novos ho-'
rizontes oceultos até então pelivéo rio obscurantismo.

Sciencia e religião -seráo para a
humanidade o pharol que íllumi-
nará a estrada, que a conduzirá ás
muitas moradas ria casa do Pae.

Víctoria, maio rie lf)27.
Ayíouma.

Nenhuma revista rubllca annunHo? **? b**r?fop e i.*fA»c io^nfo »Vid3 Capichaba*,
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Melhor Remédio
mi

"A Saúde da Mulher" é o melhor
emedio contra Doenças
ero

com vigor
vanos. ombate

Irregularidades
Menstruaes, como Regras Escas-
sas, Regras Excessivas, Regras
Dolorosas; as Suspensões, as Coli-
cas Uterinas, os Corrimentos. E'
de uma notável efficacia contra
o Reumatismo das Senhoras e os

Males da Edade Critica.

pm
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O papel do jurista através das civilizações
^

M
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Meu caro collega e illustre

conterrâneo Elpidio Pimentel:
A sua bondosa carta, de

abril ultimo, veio encontrar inc
na quasi impossibilidade de at-
tender ao seu pedido de um
artigo para o numero rom qura queridtssima VIDA CAIM-
Cil ABA vae rommcmorar o
próximo 23 dr maio. E* que»
além dos trabalhos da profis-
sáo a que todas as manhas
dirijo a supplica do panemnostrniif guotidianum da nobis
hodie* recebi, rom praso mar-
rado, dos meus illuslrados coi-
legas de congregação da 1 a
culdadr dr Direito a honrosa
incumbência dr escrever para
0 bvro, que essa douta insli-
iniçao publicará em homagem
ao primeiro centenário da fun-
daçàn dos cursos jurídicos, um
capitulo sobre a influencia des*
se grande evento, ua socieda-
dv brasileira, ('orno v è* o as-
sumpto (i dc polpa, c a minha
competência c nulía. E d'iiqui,
e falta de tempo para manclar
algumas linhas adrede escri-
puis pnra a sua v ictoriosa rc-
\ ista (victmioso. náo só por ser
cie Victoria, si náo, c principal4
mente, por constitui] uma vi-
eto ria jórnalisüca» que muito
honra os rrrdilos itítellcctuaes
da nossa rxtremecida terra
naial i.

Era intenção minha díscor-
rer sobre aqurlla grandiosadata. uma vez que, a respei-
to do mote suggerido na sua
carta, devo seguir, por em-
quanto, o judicioso conselho
cie Virgílio a Dante: non ra>
gionian di lor, ma guarda e
passa.., Ficam todavia, rsses
clous thrmas promettidos,» si
os meus escassos lazeres me
permittirrm dar corpo ás mi-
nhas notas históricas acerca
da antiga Honataria de Vasco
Fernandes Coi ti nho.

Mas. emquanto isso sr não
dá,e para que o boni gOSto li-
terario dos innumeros leitores
da VIDA CAPICHABA náo
deixe de experimentar o sa-
bor travosp da minha prosa
canhestra, segue-se um trecho,
o menos desinteressante do
capitulo já alludido :

«A influencia cio jurista, no
destino dos povos, é um Eacto

IÍC II II

indiscutível c de observação
diuturna, em todos os pai zes
e em todas as épocas. Assim
ú que, si tomarmos essa pala-
vra na acepção ampla, vere-
mos a íuncçáo que cila repre-
senta, exercida na mais remo-
la antigüidade, por Moyscs,
quando, do alto da montanha
sagrada, recebia dr Jehová e
transmiüia aos mysticos he*
breus as taboas dâ lei divina,

a conquista definitiva do mun*
do ao gênio pacifico dos seus
jurisconsultos, c nâo á brâvu-
ra periclitante dos seus gene-
raes, e. ainda hoje, rege a
humanidade com os íragmen-
tos impereciveis de 1'apinia-
nus. I Ipianus. Paulus, Gaius
e Modestinus, estratificados
nas legislações modernas. Sí»
com a queda do Império ro-
mano. a aeçáo dos juristas

_fl i_r ^-^B ^k
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Senhorita Elsa Lehmkuhl, filha do sr. Antônio
Augusto Lehmkuhl, commerciante importa-

dor e exportador em Florianópolis, Estado de
Santa Catharína, onde e enthustastica admi-

radora da «Vida Capichaba».

e Minos legislava para a ilha de
(reta; na velha Grécia, Lycur-
go eSolon. decretando as con»
stiJuiçòes políticas de Sparta
e Athenas, Péricles e Demos-
thenes, oecupando a tribuna
judiciaria, e Platão e Aristo-
teles. escrevendo a Rt publicae a Politica, faziam obra de
juristas ; e a Roma armipoten-
te, no dizer do poeta, deveu

perdeu a sua feição própria-mente legal, absorvida peloscostumes bárbaros, adquiriu-,
todavia, um prestigio novo»
com se exercer junto dos
senhores feudaes em cujo nu*
meroso séquito a preponde-
rancia dos «letrados» só era
excedida peia dos clérigos;
uns e outros, porém, governa-vam de farto os domínios se-

II
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No Automóvel Club, com a presença dos exmos. snrs-
Vice-presidente da Republica e Ministro da Agricul-

tura, no dia 2 do corrente, collaram grau os contado-
res da Academia do Commercio do Rio de Janeiro, que
terminaram o curso em 1926, de cuja turma faz parte

nosso conterrâneo Prospero Paoliello, cuja photogra-
phia reproduzimos acima.

nhoriaes, emquanto os barões
respectivos se faziam cavallei-
ras an dan tes de chímeras a ven-
turosas, ou entáo. á Erente de
denodados guerreiros, comba-
liam, sem tréguas, pela gloria
de I)ci^ ou pela honra do Rei.

Com o apparecimento aus-
piciOSO dos eruditos glosado-
res, que se nuclearam no li-
miar indeciso do segundo mil
lennio da era christà. em Bo-
lonha e Kavenna, com o pro-
posito religioso de restaurar
na sua pureza primitiva os
textos sublimes do Direito ro-
mano, deturpados pelas hordas
invasoras de Alarico et alie-
ris catervis, õ estudo das let-

trás jurídicas cedo readquiriu
o seu antigo esplendor, trne-
nus, o fundador da escola de
Bolonha, teve tanto prestigio
na sua época, quc levou o im-
perador Henrique V a depor
o papa Gelasio Ií e substitui-
ío por Gregório VIII. Os pri-
mitivos reis da I rança tinham
sempre no seu conselho vários
juristas notáveis, cujas func-
ções eram, a piincipio, mera-
mente consultivas, passaram,
mais tarde, a judiciarias e aca-
b.aram poli tico-adminis tra ti vas,
constituindo eíles assim os ger-
mens do parlamento francês
O imperador Carlos IV con-
cedeu grandes honrarias ao

íurisconsulto Bartholo, seu con-
srlheiro privado e redaetor da
celebre Bu/la de Ouro, gueserviu de base ú constituição
allemá. Cujacíus foi valido d»'
Carlos IX e de Heurinue lil
ela I" rança. Ilcineccíus foi clu-
rante muitos annos o conse-
Iheiro do rei da Prússia. Ilugt»
de Grotius tornou-se o homem
mais illustre do seu tempo»
máo grado o ódio implaceavel
de Maurício de Nassatt; bani-
do de sua pátria, encontrou
acolhida generosa na França
c ua Sueeta, que o cumularam
de conforto e digniclades ex-
cepcionaes. O império que Na-
poleáo luudou <*om as armas
vuíuerantes dos seus exerci-
tos aguerridos, dosappareeeu
antes deíle,sepultado nos cam-
pOS de W alerloo ; mas o queelle construiu nas paginas im-
bei les do Code, Civil, com o
auxilio precioso das pennas
adestradas de Tronche, íugot-
Préameneu, Malleville e Por-
lahs, sobreviveu-lhe ás gloriasephemeras e conservar-lhe-á o
nome benemérito» emquanto o
Direito fur a força coordena-
dora dos actos humanos.

Até aqui, o testemunho in-
suspeito da Historia- Vejamos
agora si essas tradições bri-
Ihautes ainda subsistem na
actualjdade. Invoquemos paraisso uma das maiores autori-
dades da publicistica moder-
na. James Hrvce. e ouçamos
a sua opinião* inconcussa so-
bre o barreau, nos Estadosl"nidos da America do Norte:

"Entre as instituições or-
ganizadas de um pai/ idiz
elle), que, sem fazerem par-
te direcla do governo, exer-
cem uma certa influencia,
tanto na politica como na
sociedade, está o Uarreau
cujo papel, na Inglaterra, na
Escos^ia e na França, vem
immediatamente depois do
desempenhado pela Egreja.
Sem duvida, nenhuma ins-
títuiçào ingíeza é mais eu-
riosa e mais nitidamente in-
gleza do que aquelle corpo,
com as suas tradições vet.e*
raveis* as suas sympathias
aristocráticas, o séu espirito
de corporação ainda vigoro-
so, comquanto na immínen-
cia de declínio, as suas af-
finídades com certas formas
de literatura, as suas rela-
çoes particulares, míxto de
dependência e de condes-
cendencia, com os solicitors
(advogadosu a sua vigiLn-

••
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te-fiscalização sobre os íunc-
cionários superiores, os jui*
zes. Ver de qur maneira
uma lal instituição tomou
forma C prosperou num paiznovo, é nao só um meio de
se julgar das tdéas» das con-
dições e dos costumes queaffeeiam e < arai terizani o
systcmn social desse paiz»
mas também dc examinar
uma d.is forças Se< und.uias
mais effieíentes da vida na*
cional." (LaRépuhliqUi Amé*
riqnaine. vol. 5, pag. I).
Mas, segundo ainda esse

egrégio constilucionalista, a
acçâü dos juristas, nnqm Ha
grande republh a,nâo sc limita
nos miMcirs da profissão: lá.
como cm (juasi todos os pai-
zes, aliás, "tanto uo Congres-
so quanto na maioria das !<•-
gislaturas dns Estados, os ad-
vogados sáo mais numerosos
do <jiie ns pessoas pertenceu*
tes a outras {)roíissc*)e.s", íloc.
eit. pag, i.i). (ira. sendo os
parlamentos politicos os cen-
iros onde se formam e se es-
colhem em geral os estadistas,
é fora de duvida a proponde-
rancia daquelles proflssiona-
es, nos altos postos da admi-
nistração publica, e d'aqui a
sua influencia decisiva na di-
recrão da sociedade humana.

Si provas positivas nos fal-
tassem pnra demonstrarmos a
procedência da nossa these»
i acorreríamos, com o mesmo
êxito, ás negativas, sabido,
como é, que toda a acçào
sensível provoca tuna reacçâo
correspondente. Defeito, o ju-
rista tem soffrido sempre, em
todos tempos e em todas as
partes uma campanha tremem
da de cuja justiça náo vem a
pello inquirir, mas de cuja
existência os factos cláo um
testemunho eloqüente, Os an-
nacs da satyra e «ia aneedota
estáo cheios de remoques fe-
rinos, E os germanos levaram
mais longe o seu ódio, e, a
acreditarmos em Brillon (Di-
ctionnaire des arrêts). fizeram
guerra de morte aos advoga-
dos. "cortando lhes as mãos,
os lábios, o nariz, arrancan-
do-lhes a língua, os olhos e as
orelhas. Um daquelles barba-
ros. tendo na mão a língua
de um desses infelizes, disse-
lhe: "Emfim, víbora, cessa de
assobiar".

Os tempos passaram, mas a
posição de destaque que os
cultores do Direito ainda vem
oecupando. continua a desper-
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Senhorita lima Rocha Freire, primogênita do nosso pres
timoso amigo. dr. Mario Aristides Freire e de sua

exma. esposa, sra. Ondina da Rocha Fre\re, e applica
da alumnu do Sacré Coeur.

tar acirradas hostilidades. En-
tre nós, por exemplo, a má
vontade contra o que vulgar-
mente se chama bacharel, ma-
nifesía-se a todos os momen-
tos e ern todos os logares.
Essa palavra que, segundo os
melhores etymologistas» signi-
ílca—coroado de louro (bacca
lauri), e designa um titulo
SCientificO, uma laurea aeade-
mica, é tomada em sentido pe-
iorativo, como svnonvmo de
ignorância e sophisticaria. Para
os seus detractores, a júris-
prudência deixou de ser a di-
vinarum atque humanaram re*
rum uotitia, jus ti atque injus*
ti scientia, na definição de
1'lpiantis, para constituir a ba*
charelice, expressão deprecia-
tiva, de que ellcs se servem
para oceultar a própria inca-
pacidade mental, deante das
subtiiezas de raciocínio a que
os juristas, muitas vezes» at-
tingem na educação dos seus
argumentos. Ha, porém, em

tudo isso uma dupla, errou ia :
confunde-se bacharel com ad-
vogado, e suppõe se que todos
os que se dedicam aos estu-
dos jurídicos! sejam ignoran-
tes. Ora, o faeto da maioria
dos advogados ser bacharel
em direito não importa que
todos os advogados sejam ba-
ehareís, ou todos os bacharéis
sejam advogados : ao contra-
rio, ha muitos portadores da-
quelle titulo (bacharéis em le-
trás, em mathematica, em sei-
ências physicas etc), que náo
exercem a advocacia, ao passo
que ha outros advogados, qua
são doutores em direito ou
solicitaclores. E, quanto á táo
apregoada ignorância, basta
dizer-se que a advocacia é a
única profissão que não pode
ser exercida por (piem não
saiba ler e escrever../*

Com um afíectuoso abraço
do amigo e admirador.

Marcilio de Lacerda

*¦¦¦
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Venus de Milo.;,,|,1,i,<lv'-1
«cravou* tia

senhonta Mercedes Kicolussi, uns-
sa conlerranen, alumna do j)ro*
fessor Henrique Ikrnardclli. no

Kio de Janeiro.
Para não perdermos o enseje»

de fazer, com este clichê, uma
pagina magnífica, resolvemos
aproveitar para completai a o SC-
guinte soneto da grande poetisa

paulista Francisca Julia :

VENOS
I «rave c branca, de pc num bloco

| tle Carrarn,
ít)ue lhe serve de throno, a

| formosa cscúlptura,
\'enus, Utmitloo eólio, em severa

postura, S
Com seus olhos de pedra o mundo IS

inteira encara, m
m

l "m sopro, um que de vida o gênio m
lhe insuflara*;

E impassível* de pé, mostra cm
toda a bran cura,

Desde as linhas da face ao talhe
| tia cintura»

A majestade real tle uma belleza

| rara.

Vendo-a nessa postura e nesse
nobre entono

De Minerva marcial, que pelo
| gladio arranca,

Julgo vela descer lentamente tio

| throno,

B. na mesma altitude a que
| insolenda a obriga,

Postar-se á minha frente»

j impassível e branca,
Xa fria perfeição da formosura

i antiga.

8B
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João Francisco, gracio
e de sua exma.

sojprímogeniio do nosso amigo, dr. Rõmulo Finamore.
esposa, sra. Ida Finamore, residentes em Santa

Leopoldina.

II

«???««O*

ALMAS INQUIETAS

Quando eram mais muros,
tiveram um caso de amor.

Elle »'i amou com toda a ex-
plosão sentimental do seu ar-
dente temperamento, e elia re-
eebeu, eom vaidosa svmpa-
thia, a exaltada ofíereiuía des-
sa bella loucura.

í*m dia elia íoi cruel e a
ironia os separou, rollorande-
se, entre os dois, numa atti
tude sorridente de cynismo
pretendòso e de fina perver-sidade...

Deixaram de se amar» 0
tempo passou por elles e as
Mias duas almas nâo se eom-
prehenderam mais.

Outros amores, uns com a
sua ridícula banalidade, ou-
tros egoístas è maus, envolve*
ram a jovea irônica numa on-
da grosseira dr maledicencia*
Soífreu. A vida lhe mostrou
um dos seus mais feios aspe-
cios,

Montem encontraram-se no-
vãmente.

— Então, como vaes V
Xão sei...

•????# •* »««••••«

- Sempre o mesmo?Responder é tâo (íifficil...Ku estou triste. Xão sou
mais aquella que amaste. o
mundo ú tão vulgar—- E nós somos tão absur-

Áínda costas de mim >...
Como de um {pensamentoencantado, que nâo conseguiu

se exprimir... tenho muitos
assim...

Ah ! a mania da phraseL.E se despediram num enor-
me soluço de angustia...

Garcia de Resende

::

ft
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UMA ESPERANÇA QUE SE APAGA

Savinia dc Oliveira Carnes
Aascca na Cidade do Espirita

Sai\lo* no Estado do Espirito Santo
em 28 de Janeiro dc 1900. Fallectu
c/n Niclheroy em W dé Maio dc 1-927,

o ua nida foi dt hon dade c tem aras.

Vós qut derramais tonta* lagrimas por mim,
que chorais porque aòandcnei este mundo, querei*eqconfrar-trie um dia ? - A IUÜ0 *i DcüS .'...

S. feronvmo

Vietima rie perünaz moléstia, (pie zom-
bou de todos os recursos me He os, falle-
reu, cercada dos carinhos da família ido
latrada. a intelligenle e bondosa senhori-
ta I.avinin «le Oliveira Ramos, exlreineci»
«ia filha rio nosso digno conterrâneo e ami-
go sr. Octaviano Ramos*collectbrestadual
na cidade de S. Pedro de Itabapoana e
rie ri. Gcorgma Oliveira Ramos, ambos
descendentes de famílias conceituadas da
cidade de Anchieta.

Diplomaria pela Escola Normalrio Kstado
do Rio rie Janeiro, onde era professora, o
scu passamento desta para a vida eterna
embora esperado, a cada momento, rn„
cheu de consternação ás suas dedicada;
alumnas c ás coflegas de curso, produziu-
do esse rude golpe profunda dôr nos co-
rações amorosos de seus pães e parentes.

A I ida Capichaba, associándose ás ho
menagens de pesar, tributadas á desolada
família, reitera-lhe as condolências apre-
sentadas por seu representante na Capital
Federal, publicando nesta pagina o ultimo
rios retratos ria extineta.

soa AES
Anniversarios

1 ex annos cm i: rio coi ren-
te 0 nosso prezado amigo c
distineto representante.cm An-
tonio Caetano1, neste Estado,
sr. Nadir Silveira, chefe rie es~
criptorio da importante Casa
Almeida, naquella localidade.

Ao querido amigo, nossas fe-
licitações.

No riia 9 deste mêz passou
mais um risonho anniversario
natálicio do menino Nelson

( rareia, estimado pupillo do
nosso prezado amigo, sr. Ma-
noel Pmto de Mesquita, figu-
ra de alta e prestigiosa actua-
ção no commercio desta praça.

Ao jovem natalicíante, a quem
foram endereçadas, nesse dia,
numerosas mensagens de ca-

rinho eaffecto, apresentamos,
nesta nota. nossos votos rie
felicidades.

Enfermo

Acha-se quasi restabelecido
da aguda enfermidade, que o
perseguiu por cerca de três
mexes, o nosso esforçado re-
presentante em Cariacica, sr.
Nominando Correia.

Visitamol-o.
- 4y .. -. + ¦

Parnaso (apiçhaba
Movidos sempre pelo em-

pe^ho constante de activar,
por todos os meios ao nos
so alcance, a melhor propa-
ganda em favor da vida in-
tellectual espirito-santense,
resolvemos criar esta nova
secção, que apparece opu-

lentamente enriquecida com
12 sonetos.

Nos números subsequen-
tes elia não terá mais tama
nho desenvolvimento, mas
continuará, todas as quize-
nas, a registrar os melhores
trechos, em verso e em
prosa, que pudermos colher
directamente ou por obse-
quio dos nossos leitores a
quem este assumpto inte-
resse.

Esperamos, pois, que os
amigos das nossas letras
nos auxiliem nessa emprei-
tada, fornecendo-nos copias
de escriptos de autores, cu-
jas vidas foram, ou estejam,
ligadas ao Estado do Espi-
rito Santo.

Faremos, assim, de manei-
ra completa, um livro de que
temos grande necessidade-
a ANTHOLOGIA CAPICHA-
BA.

::
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Jj— Rosita, filhinha do sr. Gabino Motta de s \/aihrm< m //;//..». „ u r *¦ •/, • . >A/í/rt Fernandes i/i J ir,,.*; . 
'rt ,, 

Uf- tliiton e ficho, filhinhos do sr.
r r , •*í ; Ul J-Mana Elizabeth, filhinha do sr. Mario Barbara, <>crentc tio TniwindoEfinto Santo, nesta capital lV)-Paulo, com 3 annos tle idade ,n>kodo trife wAtlal/lho /•_ ^ f;/í(-r/m. cathedratico rio Gymnasio du Espirito Santo V xtlNfühin HZLustaclno Rocio, commeràante cm Lage/ItáJ. na E. I-ir. a Minas VlJ-AmmitaWanth'tacho na du, dc s,,a fmmcira conimunkãQ. VIO-Lui:. com 5 mesesideidadTfílMnha dt%Luiz Fonseca, cammcrciante em Aymorés no E dc \tinus Vil li iin w,, ir 

'¦ ¦t'""""tL a° *'¦
tle idade filhinho rin cr Atl^.ni i x ' if , */ U/J~~MaJta Augusta* com ,j mezesae uhuii, uihtnha do st. Adroaldo Mines Pereira, residente em Timbuhx. IX/-Dares filhinhodo sr. Manoel Jayme Gonçalves, de Marechal Floriano. rumnno
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M:usa, que te mio .dome esse rc* cio.
íj Nem tt« punja c**'se amargo de.atento,

Canta dn mesmo modo o sofírtwento
j Que te devora, e o seífrimento alheio,

Para que magnas «ubilas no «teto,
V, esse mal qne nos fere lento e lento */..
E' bom que fuljn C brilha o pensamento.Cheio de vida e de pureza cheio,
t anta a alegria e o choro das ereança**
< >s dín* bon. e as noites tenebrosos,
As esperanças e .'it desesperanças,

Orava em fundas estrophe** soberanas,,
A aridez das angustias dolorosas,
l i miséria das lagrima* humana*».

lXYSSKSSAK;MK.VTO
( Falleeide )

Do «Torturas dr» Ideal*),

ou ___ "^"L—m^^ J ^^^^A a4<L* }. it|
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Ma uma lenda qur* di/. que o mnr amou demais
A terra casta c florea. K a terra .empre esquiva
Do -ru amor profundo, os canto* mattnae*,
Rejeitou eom desdém.gloriosamente ahívn.

Morreram para o mar o* límpidos i«Ienes,
Alas nalma lhe ficou, serena e rediviva,
A saudade sem tím das noite», tnumphacs»
K tpie, uptV* tanio tempo, Ceada vez mnis viva.

E e por isso que o mar invente eontra a praia,E para a terra avança e volta, apus, mais brando.
\i eternamente um beija, em murmuro», ensaia...

li quando a terra immensn em flores sp desata.
Tenta beljal-n o mar, mas foge, entíio, chorando,
íí a alma,sc lhe Uesfax em lagrimas de prata!

FERNANDO MO'i VA
(Fallectdo)

lai sou um porta pobre eomo J*»b»
Km matéria «Ie chista e de arte fina.
K, como uma desgraça tulo vem >«'«.
{**ÍEerani*me doutot em medicina.

Xa estante, os livros cu*'b«*m se de nó»
^ E, alheio a tudo quanto o mestre en*ina,

Sou da poesia um tímido eon'»,
Mais irrisório (|Ué um coié dt« esquina.

Maldita .seja a musa, que me inspira!
( hrío de amor e cheio de piedade,Ui-rudito seja o ouvido, que me atura!

Enforqueownc na corda de uma Ivra :
Sou o contrabando de uma Faculdade
1*. n junta-monos da caricatura.

MA DEI li A DK FHKITAS
(.\ I e n des i* ra d i < j ue)

(Do li vro * í I y |) o e ra t va),
88 88

rn Byr^frn^p^

Quando a larde vem vindo e o erepusculo ilesce
Como uma ampla asa, e atristn os horizontes

(quedo*,
Ku creio ouvir pelo ar (urturtno* de prece»I üs murmúrios dc amor, um frufru de segredos.

I an sino, badalando, aos poucos esmorece:
A tristeza do bronze acorria nalma medos ;I a* a hua* sentem frio, uni frto que parece\ t <lo polo da Morte, através de degredes.

I ta lambem tardes nalma l la nni'dtz.Cré)>u .çulá*
^ 0 snuo .da saudade acorria e abre o passadoLivro, «pie se fechou, sonho, tpie não arrula.
- I anejamos reviver as esperanças mortas!4 K anciamos rcentrar nesse templo doírado í

K-ai «le m'»s ! um nevoeiro esconde-nos as
{portas!...

I
NAR< ISO AUAUJO 88

Terras »|<? Santa Cruz! Vinde de longe vel-as
Km todo o seu folgar, rm toda a magestade!
Jamais eu trocarei as vossas, mortas, pelasTerras cheias de vidn «a Pátria da Saudade!
Montes quasi jh» ct"-ot rto meio das estrella*, í

ina floresta espessa e*m plena^moctdadeK planícies sem fim que, para percorrel-as.Tendes de caminhar por uma eternidade!
Terras rh* Santa Cruz* onde o caboclo habita
K onde o branco sentiu pulsar a vez primeiraMorenos seios mis de uma mulher bonita!
Meu berço ç dos meus pães ! <thjo na hora
t„ {derradeirahu tenha por mortalha a bandeira bemdiía,
U a uri verde pcndSo da Pátria Brasileira!

PH1LÓMKX0 RÍBI fRO
(Fallccido)
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Nos versos de Musofi ou mim *sèvr
Na f»>rc» <\* rxprrs^âo Ua«* meigas »fi
Nas carieias dos sons dn «VViilkirin»

Ou da \*enus deMiIo .mre as formai

Servindo-se do eset. pra, apés » cata
Arranque «Io ctnsel rolumna* levant
Ou quer sc manifeste ein Danleou h
Pelo engenho subtil, pdbiü tramas fa
Amo a soberana Atje ^./Km*paioeí«i c1
.\ gplpcs dr- buril, pnr mem do tdiorj
Sò elia perpetua oh etii»os e os ímpr

R e sob o scu eon*l|o, qu« se revtv
Do cesáreo esplendor, ao fCoIy*eu>
üo triumpho pagiiotn»*PaÀHenon» é

\*iet , janeiro—1916»
.IAM.

CO QL?
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Ksui impeecavcl soda, artisiíco, perí
Uue fascina e arrebata o mass piedo
Tem tanta sedueeiSo, de tanta graça e
i^ue c, cer!o,a íaran fio ile um sonha

Imagem do ideal de un» cérebro de
Nas linhas divirta? »3o mostra um
Os negros olhos seus süo eomo tumv
Otte fere o coração, «nas -ícm goípea
Seus cabellos sio imíte-c è magestath
K como as na tu raes desses seriuc*? d
A boda retratada * d* morena c<*»r.

Dizem rpic nunca ; mu* Mas( Deus, o

Det.tae cjue essa oi tira encerre uma
K en seja o seu r?nteiro e derradetr*

KOS( II >/K

Câ^^^P^?9 &
@-T(® ®>
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le Musstl (iii num «sèvrcs» singelo,
(SXprcSSfío da*- meiga*- «íomurtrioS-N
doa *-.nns rln -Waikiiia» ott da

«Otbclo»,
cie Mtln entre ns formas divinas*..

«In c-HCòpro, opôs o ( Min.ii leilo,
ein/el eolumnas levanliuns,

fiunircsle cm Dante ou Machiavclo,
> subtil, pd|lí« ir.una4- ladinas:

íuna Atle !... l-.nrpainoi***? e pSaUerioS,
buril, pnr meto <l«» idioma,

rtvui os cultos c os impérios I

mi condito, qua sc revivem acenas
ssplendor, nn ^Goíysen* de Roma,
pagao, nu «Parthenon» «lc Àlhenas,

li-o 1916.

88 aí;d;via i:>o»h >uysn

Os !*mos dobram* numa vo/, dolente.
Agoniaa, o chorar, o tarde fria,
l hri.i «ir nevoa e dc melancolia,
I m eofuçoso adeus, pallidomento.
Ultimo adeus dc um íriMc sol poente,
Num «Hchuríto» Uc dôr e dc agonia.
Sons que se perdem, desbotadamente...
Wr^o**» qur a gente faz uma utopia.

Dc-fazmido-se. em sons, cm ais dnrhlos,
Pcrdctn-so assim, no espaço, a \uz morrent*%
Nn inqntctaçifo don últimos gemidos**,*
Boni que sc perdem, ao longe, em longos

|iim*ias...
Ao longe, muito além.*, tremulamonte...
Xo mvsterio insondavel dns distancias t

PAI LO FREITAS
IAIK TOVAH

88 8S
88 ob

íoikxt ixo
VA

Ivel todo, artístico, perfeito,
p arrebata o mais piedoso asceta,
klucçfío, dc tanta graça C feito,

n incnrnaçfío de um sonho dc poeia,

üeal dc uru cérebro de eslhela,
íviuaes nào mostra um s«« defeito,
lios seus síTo como suave sctta,
prnçfto, mas sem golpear o peito.

^âo noite e è magestade o porte.
nturnes desses scrtftes dc norte,
|ada e de morena còr»

anca amou. Mas Deus, oh j por
(piedade,

.sa mentira encerre uma verdade
;eu primeiro c derradeiro amor!

KOS< ns/.Ko LEÃO

Sei que me l«'va um louco pensamento
Pnr um desejo atros? que eu níio «lamino!
K embora tenha um mau presentímento,
.Sigo a rota fatal do meu destino.

K vou correndo, qual vi* jor sedento,
Que buscasse o regato erystahno í
Ai dc mim ! Corro atra* do soffrtmonío,
Gomo se perseguisse um bem divino!

Na vida todos temos um caminho!
Dc alguns é li<o, de outros «<# de espinho,
<>- quaes ninguém os podertf mudar».

K. ás vey.es, por estranhos magnetismos,
Scgutrhos sem querer para os abysmos,
Como o**. rioN que rnnem para o mar.

88
< .uh. dc Itapemtrim*

BENJAMIM SILV \

S)<Srs (q) %?0^ "*^^S (rf\V—^Y/-\ ry^?—y
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mai,a;^a>d;ka
l-if/enris annos, trinta e doi»» amores

Irinta e tlmn corações desdludklos.
I'*oih vilo ficando os nrit»* adoradores,
t*n*í apOs muros, iodo** esquecidos,

Tem no «*orn*o a graça dos aiborei
K exhalan»» quando pas«ía. oh nnis vestido*
t'm perfume suavíssimo de ÍIAres
tthie uos embriaga todos os sentldoi,

Lais nas formas—Lygta na ptircia—t ina criança louca e caprichosa
Com altivo p»»rir dc uma Ora-Duquera,

Taolos amaalcs a seguír-lhe os rostos...
K não suceumbe ttünca a mariposa,
A Sal itntndra fios amores castos ,'

JOÃO BASTOS
88 £8

Filhos d*almaS v«»s sní?» n nieu thesouro:
Ü meu amplo saerario de ventura :
I** pi logo dc um livro, onde fulgitra
Todo um poema de amor em lot ras de ouro.

Relâmpago Ae fé numa alma escura.
O vosso anuir e o manso ancoraiJouro
í)e meus sonhos; a fC que lembra um motiro,
Crente, beijando a t ru* «la espada em jura.

Quando as nuvens da Magoa no* toldarem
De nossa crença os andados eeus,
K a.s leis irreduetívejs nos ferirem í

Que sera* feito desse amor. meu Deu»*?
At de mim ! «m cu f>artír e elles ficarem.,*
Ai de mim! -si eu ficar e rlíes partirem!
Carh. de Itapcmirim.

JOÃO MOI IA
(Falleeido)

O-CSAIKOyO B 0 IIDMOIt)

Rompe o dia c, assobiando, a garotada inírene,
De repente, ruidosa, enche a rua de riso...
Nfio ha quem seu vestuário excêntrico eondemne,
Snú ha quem lhe nüo gabe a indífíercaça ao

K*so,
Nilo pensa no amanha- Si dc fome ha quem

(pene.O Garoto gazil, nâo possuindo o preciso,ü que tem oíterece, a assobiar, e. solenue,
Mãos r»o> bolsos mergulha a masi ar um

[sorriso*.*
Desappareec o soí e, com elle, o Garoto,
-Alma alegre que vive ú luz do sol qnc estôa—-

Também desappareec, entristecido c r«Mo...

Cerra-se a noite ap^s, e é neste instante, quandoO Bohcmio deixa o lar para dizer ú lua
Segredos, que o Garoto ao sol narra cantando..,

LCtZ DINAKT
(Aristóteles da Silva Santos)
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Oz/e/// <///er c///e busque a «Casa I erde.y queirauu nâo queira comprar nem nm vintém.
Dean te do modo amável da caixeira,
O que é de cinco leva té por cem..,

litas mais fitas a semana inteira
Mede, vende, offerece. Mas ninguém
fi' capaz de chamai a de fileira
Sas fran sucções de amor, que faz lambem...

Aclivu. iuteltigcnte, perspicaz,
Para todos tem sempre um rir brejeiro,
Seja velho ranzinza ou bom rapaz...

Mas a um freguez... 0 nome digo? Xcio!
Pita vendeu, sem exigir dinheiro,
Todo o stoek de anuo' do coração..

::
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Nelly Lúcia e Pedro Antônio, filhinhos do sr. João Gasparini. commerciante em S. Theresa
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rr.ojK. ;,i.ós n
í 1Ü caíé matinal,
I 1) ,
, px quando o SOI,

f.) numa apo
íN th co s e es-

tonteante de luzes, bei
java as vagas marullio
sas do Atlântico, en-
caminhei-me, vagarosamente, para o ca-
ramanchão a cuja sombra embriagadora
fe cseres i a primeira carta, que. a estas'íoras, j,i deves ler lido com carinho c

com saudade.

E é ainda no mesmo lugar solitário,;i beira mar. que eu, querida minha, ve-
nho pensar em ti com mais concentra-
can. e rabiscar estas linhas com o sò
fim de rememorar o nosso tao Imdo
amor, que teve a vida ephemera das

cousas graciosas !

Não quero saber as emoções, que cau-saram na tua alma sonhadora e lao
identificada com n minha, ns palavras
que me sahiram do âmago do coração,
fluentes, sinceras e naíuraes como alympha crystalina do seio dr umn mon-

tanha de granilo.
Não. Não quero saber, porque nâo

posso augmentar os mens soffrimentos:
P°*s (l1' doce admada. que és uma poe-lisa de alma, que tens, como < u, luaresdentro do cérebro, lias de ter padecidomuito, lendo e relendo n necrológio, do-lorosamente triste, do nosso iníorlimndn

amor !

Ah ! minha adorada Vvette ! Que des-ditosos que somos nós ! Que fracos e
que cobardes qur fomos em toda essaliistoria. que cansou a nossa irreparável

desgraça !
-u» (malmente, ainda tenho <> direito<|r erguer a minha cabeça e murmurar,

altivamente, a tua face  Ingrata '

Sim. Porque, dando te sempre o exem-
pio da nobre/a forte e vencedora, nào medeixei jamais dominar pelos cânticos ma- Mchiavelicos do interesse e da suggestão. *

Mas.. . Vae ser terrível
O teu despertar!. , .

Cartas dc um exilado
•¦ li li ::

***^^W^#,.-iV.-.\S'-.iS)Bj;-i. rzsMrKii&mma la,w.& -j^g. . :mi.*m

II

Vvette, meti antô;
¦• •¦ ¦• ¦¦• ¦ ll

¦¦¦¦ ll

Quando a outro homem
qualquer ligares o teu íutu-
ro, quando no anelar de tua
mão esquerda — mão tanta

ve/ e tão apaixonaria
mente por mim beija
da — quando no anelar
da tua mão esquerda.
repito, seinlillnr o anel
symbolico do casa men

= •• to, lu. meu doce amm.
instinetivamente chora-

]"<l<< s£ntiras saudades minhas, o único
homem por ti escolhido pura colher â

tua grinalda dè virgem !
* * -i1 cnlio lido, ultimamente, tanta philo-sophia, tenho me aprofundado tanto nas

sabias doutrinas de autores de compe*
tencia e erudição nunca desmentidas,
que me julgo com o direito de prophe-ti/ar o teu despertar desse lethargo,
que te envolve o organismo, maximé o

cérebro.

Si me não falha a memória, é de
Hermann Kroll o seguinte raciocínio:

«A calma é sempre apparente, o pró-
prio calor, que muda sem cessar, nada
mais é do que movimento. Os corpos
cósmicos, os soes e os planetas innume-
níveis giram, sem repouso, no espaço
infinito. Em cada combinação, em cada
decomposição chimica, os átomos movem-
se e movem.sc as molleculas, que sâo
compostas de átomos. O amor, que <•
também um ãtomt , quando i ncontra ter-
reno no coração, segue a.s mesmas leis

«cientificas da philosophia».
Esperemos e confiemos, minha V vel te!
fazendo minha lua expressão, bem

pode ser que ainda tenhamos uma au-
rora primaveril no caminho da nossa vida,

Que me importa, a mim, a tua casti-
dacleV!... Eu também te não levava a

minha pureza de adolescente '....

::

ii : •¦¦ ¦¦

SI i::i i •¦«¦ ¦ ::¦

JOÃO DO NATAL

ilha tia Saudade-junho • 927

Eu quero a tua alma !
0 teu amor! Os teus beijos !
Os teus allut inados beijos,
entendes ? Adeus.

•¦ ¦i

binceramente leu
=f=:?«=====i:íIisi::i B
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Proclamou o sr. Epitácio l'os-

SÔ0 (Mn um dr» seus últimosdiscursos: «Certo dc que o
progresso dr» uma nação de-
pende de sua paz exterior,,{'4 soa ordem interna, dr suacapacidade de trabalho, doaproveitamento dr suns rnjue-
/.as uaturaes, esForcei-me pororganizar a dejcsa militar esanitária do paiz, por asscíru-rardhr a VlW r tranquillidadedentro e fora tias fronteiros, pordesenvolver os seus iuesgota-
veis recursos econômicos e pro-parar parn a circulação c trans-
portes destes para grandezao prosperidade da nação», lis-ias palavras sâo um «código»
da sciencia do !>cm governar.Pena que no Brasil as seçõesnào liassem além das inten-
çôes c resumam-se, quasi sem-
pro, nus palavras.

Nós, no nossa insuffkiencia
de nação peada para iodos ossurtos progressistas, fazemos-
nos eco de todas as manifesta-
ções estrangeiras, produeto im-
medíato de um estado de adi-anfamrnto mais pronunciado,Grita-se, a lodosos momentos,
pela - «capacidade dc traba-
lho», «direitos do operariado»,«fundações sociaes das cias-ses trabalhistas» e. no entanto,
na triste realidade, não temos
ainda operários. Precisamos,
antes de mais, cogitar da for-maoão dn braço trabalhador
nacional, Ao depois trataremos
progressivamente de sua ae-
commodação no seio tumultuo-
so da sociedade,

Operariado significa procluc-ção ! Nao temos producção, não
creamos valores, não' forma-
mos riquezas, consolados, em-balados, na mt sma c velha can-
tiga de sermos naçáo juvenil.Viajando-se pelo nosso mie-
rior é quo se constata desola-
doramente a nossa verdadeira
capacidade dc trabalho: rim-
ças miseráveis, cafeeiros es-
qualidos c minguados, i<.no-
rancia crassa e pauperismo im-
potente. A falta ou a deficien-
cia das estradas concorre gran-demente para esta triste epre-
caria situação.

Precisamos preparar o ope-
rario brasileiro ! A época das

t I

fadas jã passou» O homem, si
quiser vencer e progredir, tem
que trabalhar eom afinco c ef-iiciencía. Náo se podo chamaroperário ao trabalhador selvi-cola, esquelético, semi*nú,i**no«rante e profundamente nnchilostomado «Jecn»de uma íris-te/.a consumpüva e npathiea.
paradoxalmentclethargicoden-iro dc uma natureza exubernn-te. onde tudo vive, freme pro-duz, creía, levantando hosan*naaít vida tropical, 'lambem ndilíiculdade de sua aorão au-níqtnla a sua vontade ja debi-utada. Como salientou RuyBarbosa, assedia-o um cansa-

ço quasi permanente, um fas-uo chronieo da existência, aear-retados por urn pauperismorumoso. O paupérrimo nâo lu*ta. não porque seja eonstran-
gido por qualquer força estra-nha, mas por estar satisfeitoeom sua situação. O ideal do
paupérrimo» setem ideai» é ser
paupérrimo. Xão se julgue queestamos expondo juízos bizar-ros, nem tampouco pregando¦dtfas revolucionárias. Não que-

remos aqui referir nem detra-ciar netos tfovernamontacs. Aeste respeito pensamos com osfrnneezes que: «bien tait estune question de tem ps». í^eriauma grande esUiIticia quererpregar idéas revolucionárias a
quem não se acha apto pararecobehns. O egoísmo c a uni-
çn paixão que se accorda. selevanta indomável, eom sedede muitos annos tle vingança,
da exploração dc muitos seou-* 
Jos, e quer que chegue tam-bem, quanto antes, sem eogi-tar da solidariedade humana,
a vez de auferir os problemali-cos gozos terrenos. Todas asideas altruisticas passariam in-
jactas, indigestas, ineompre-
henchdas.

Os movimentos sociaes nãocarecem de incentivos. Appa-recém quando se fizer mister
que appareçam, ou, antes, quan-do não puderem deixar de ap-
parecer, pois sao resultados
nnmcdiatOK de uma situaçãoinstável, ereada por uma ovo-lução continua.

Jâ no 4)e Natura Rcrum»
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Senhoritas Carmen De Biase. Adelina Fer-nandes e Margarida De Biase. em Mangui-
nhos, onde foram a passeio.
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dizia o grande Luerecio - quea debilidade congênita dos
nossos sentidos ná) nos per-mitie uma percepção continua
da actividade da natureza.
Com os olhos abertos nao lc-
mos uma visualídade actual do
trabalho silencioso do tempo-
Nulla pofest acatarem acies
contenta tuerL 15* esta evolu-
çao aprei iada ua natureza, a
|uç sc verifica lambem nas

sociedades, ludo <• nma con
seqüência de tudo, () homem
põe. mas sempre antes dc pôrê disposto da maneira cpie deve
\\ôr. Por tan (o : Luisser faire,
laisser passer, com o pregam os
impassíveis adeptos da «Escola
Clássica».

U operário brasileiro tem
primeiro que existir, para de*
pois debater-se pelos seus di-
rei tos. Nossos trabalhadores
empregam malbaratadamente
sua actividade em trabalhos
sem technica, sem methodo,
sem sciencia, quc pouco pro-dii/em e quasi nada criam.

Mas con,o formar-se c levan-
tar sc o ¦ operário nacional ?
Com ínslrucção, muna instruo
çào ; educandoo intelleetual,
physica e moralmente, para
que elle, trabalhando < om con-
fiança, com efliciencia, com
probidade, conquiste» então,
sua verdadeira e justa posição
social — «para a grandeza e
prosperidade da nação»,

N. Santos Neves

Mais tirrç sacrificado

I
I
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Ma dias. numa das nossas
ultimas edições, tivemos ocea-
sião de salientar a maneira por
que a Marinha Mercante Na-
cional recompensa mal os es-
forços e dedicações de seus

N A ESCOLA NORMAL
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Excellente gabinete dentário, para assistência aos alumnos
dessa escola e annexas, nesta cidade, sob a direcçáo do
hábil profissional ôr. Costa Gama, auxiliado pela sua collega,

dra. Maria Paoliello.

servi d or es, abandonando-os
pobres, velhos, desprotegidos,
quando já não a podem servir
com as mesmas vantagens da
mocidade.

A gravura acima representa
o sr. José Albino de Barros,
Olho legitimo de Manoel da
Silva Barros c de d, Julta da
Silva Barros, nascido em Vian-
na do Castelto (Portugal), no
dia 20 de dezembro de 1855,
tendo embarcado para o Bra-
sil aos 12 annos de idade.
Occupou todos os cargos ma-
ritimoSi até a idade dc 25 *n~
nos. Iniciou a sua carreira co-
mo capitão de navios a vela

dos seguintes barcos; Pata-
cho Chaves, Brigue Octavio;
vapores : Mathildc, Mayrink.
lutrelta, Murupy, Augusto Le*
at, Athaydc, (amilio, leixei-
rinha, Penedo» Itaco/cunv, Mu*
(/ny, Murupy, Carolina, 'Phila
delphia, Jequitinhonha, Com-
manda tuba, Arassuhw Nilo
Peçanha, Murtinho, Helena,
tcarahv e Iraty,

Aetualmente. já velho, foi
rebaixado de posto e está
como commandante do rebo-
cador Santa Cntc, da Compa-
nhia Brasileira Progresso, «le-
pois de 58 annos de serviços
náuticos !

^

N
N
m
i
H

?«M

ggxxxxxxmiiix^^ .imrirnxni.inii.ijLmiJLixii^ j



32-- VIDA CAPICHABA
kz

r 13 • O - »27
-¦*-i«**.*w"i.Xkj^4,-iijjJin^ UU 11 n LOI III I1 XlTTin UIIIHI iliiiitiiiiTTTTrTTTiiT-Trrrrrfjji™*a

0

0
n

tt

«

o

.l^^MHT •-¦*-¦-—-.¦-^¦^¦.r^ fe  ii i ¦¦! Am A* É JcC^J

L

MODAS E MODOS

Consei vando, em sou aspe.
elo geral, a mesma linha dc
ha algumas estaçõesi com pou-
cas mudanças apenas perce-
ptivcis, parecení as menos ob
ècrvadoras que a moda per-
manece estacionaria, 1 ,tl nâo
st* dái porém, Permanecendo
,-i mesma na apparcncia da li*
nha geral, sáo infinitas as pe-
quenas modificações que, á
falta de maior inspiração, lhe

i m j) r i mem
os costurei-
ros, e que.
pas s a n do
d e spercebi-
das aos o-
1 h os proía-
nos, são, cn-
tretanto, aos
olhos expe-
rientes das
vor (ladeiras
¦mundanas* a
pedra dc tò*
tj u e. , p ela
qual mutua-
mente- se re-
conhecem as
Ie gi t i m a s
i n i c i adas.
Certa m u -
dança no ta-
lhe «Io tlecó-
te, uma flor,
cujo rn a i e*
rial varia
lâ ou Feltro
pela manha.
á lapella do
tailleur, sc-
da on vellu-
do pi ra a
tarde, lamé ou plumas para a
noite, uma leve modificação no
tom das meias, um laço collo-
cado de tal ou qual maneira...
eis os pequenos mulas, denun-
ciadores da mulher, cuja mai-
or, si nâo unica preoccupaçAo
é estar sempre ao ultimo di-
ctame da moda. Para essas*
pois, alinhamos aqui alguns

detalhes deruirr bateau os dra-
pés, cujo tímido renascimento
annuncíáramos, tendem a llr-
mar-se, apresentando se, ora
na saia, ura no corpele. Red-
feru adapta os*pomposos (Ira-
pés cnvie/.ados. dv custosa con-
fecção, relembrando os sum-
ptuosos pannejamcntos das es-
tatuas gregas. As mulheres
altas e bem feitas devem apro-
veitar se dessa moda, espeei-
almente orçada para laes eor-
pos. As magras devem optar

NA PRAIA COMPRIDA

n. i
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Formosa pyramide erguida em homenagem á gloria do velho Oceano...

pelas draperies mais discretas
e graciosas de Premei, que as
dispõe ao lado esquerdo* sob |uma fivela ou um elegante j
[aro. Alguns costureiros pre- jferem arregaçar a saia nas
costas, eomo ao tempo das an-
quinhas ; o effeito é origina-
lissimo, mas um tanto auda-
cioso, só indo bem aos corpos

graciosos c uexivets< ne aspe
eto muito jovem. Muito propo-
sitadamente dizemos de aspe*
eto jovem, I loje, mais do quenunca, a mulher tem a idade
que parece ter. Uma senhora
em plena maturidade, que sc
conserve esbelta e ágil, sem
se deixar invadir pela obesi-
dade desastrosa, tem apparen*
cia mais jovem e supporta me-
lhor certas modas, que a mo-
ça de vinle annos a quem a
adiposidade desfez o aspecto

de juvenil!»
de e louça-
nia*

Com a vo-
14a da lita e
do taffetá.
era inevita-
vel o resur-
gimento dos
la;os. Enor-
mes laçadas
ú borboleta,
eníaixa n d o
a cintura e
atados atrás,
laços á Wal-
téau, termi-
nando os de-
cotes ás cos-
ias e For man-
do. nos ves-
tidos de noi-
te* uma es-
treita cauda,
são vistos
nascreações
d e B o u 6
Srrurs, em-
quanto An-
na p r efere
os amplos e
flexíveis co-

(jui//és de georgeite ou as le-
vissimas laçadas de tnlle ou
mousseline*graciosamente pou-
sadas ao lado.

A volta da cintura provocou,
naturalmente, o reapparecimen-
to do cinto, para o qual náo
ha largura ou material pre-es-íabelecidos. Ue fita, seda, ca-
murça, pelle de cobra, lagarto

H
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ou jacaré, de baby mi/k ou
veau mort né. támbem muito
usado para mauteanx e vesti*
dos dc inverno, recamado dc
desenhos a fogo, tauxiado dc
pregos de metal, enirctccído
de ouro on df prata, o cinto

d mais um pretexto para a lu-
xuosi fantasia das rnodisfas.

Qs colleies surgidos com o
smoking, sobreviveram ao seu¦ phemeio companheiro e con-
tonam a acompanhar os tuih
leúrs, os trajes rlc sport e ato
mesmo os vestidos de soirée,
rara o sport sâo dc là. velíu*
d«». camurça, em geral de co-
res \i(ilf'nias on alegremente
baralhadas ; com os tailleurs
admiiiom sc, além do branco
c dos tons mauros, os verdes
o vermelhos berrantes, e ale
mcsrhOi para visitas, chás ou
recepções de ecremonia. os
colleies amplamente decolados
em lume liso ou luxuosamente
florido. W claro que o tail li w
deverá ser em boa seda ou li-
no veltudo.Os colleies de noj.
le nada mais sâo que as anti-
gas i ournças, inteiramente rè-
bordadas a pérolas ou palhe-lhetas de metal, cahindo sobre
saias pregueadas ou cm am-
pias pontas irregulares.

Os eusemhtes ganham cada
vez mais o favor das elegan-
tes. Realmente, nada mais < hic
que a repetição de um bello
motivo em varias partes rio
vestuário. Por exemplo : tail-
fur escuro, eolloío, chapéu Cbolsa cm bella camurça pyro-
cravada : ou saia em kasha to-
lha morta, blusa de fundo hei
ge com vistosos quadriláterosescossezes, que se repelem no
Forro do amplo casaco. Cha-
péu, bolsa e écharpe ou cha-
pón e sombrinha executados
uo o esmo material dão um
aspecto de unmensa elegância
ao mais simples traje*

I alamos, om nossa chronica
anterior, dos manteaux blusa-
dos ás costas, ultima novidade
no gener ; mas as novidades
da moda são bem semelhantes
aos bilhetes de loteria : mal se
apresenta a ultima, jã outra
ultima a substituo. A ultima
de hoje são os originaes man-
teaux para a tarde ou a noite»
lançados por Marthe Regnicr»

, » tm n

canladora para as nossas cá-
lidas noites de veráo.

Os chalés continuam em
grande favor, tanto os legíli-
mos man tt ms de .Maniila, cias-
sicamento lançados á espa
nhola ou arranjados em feitio
de capa ou kimono. como as
imitações inspiradas nesse beb
líssímo aecessorio do vestuário
andaluz, Kmrc esses vem-se
muitos dc tante flexível e fio-
rido, para manter aos hombros
nos theatros e restaurantes de
luxo, assim como delicadas
mannhas do moussetine. lina-
mente incrustadas de bellas
rendas e applieaçôcs de tulle.

Entre os tecidos de inverno
mais apreciados nota-se. pelasua sumptuosídade» o kasha
doubte facet que, como seu no-
me indica, náo tem avesso, dis-
pensando o forro. Vt geralmcn-
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São cónFeçcionados em «eo;
g^fe, 90f7* de seda ou lil»'». gra-ciosamente guarneeidos de ba-
bados, raches ou marahout. e
completa num te transparentes,
sem Forro, sendo, apenas, des-
tinados a velar as toillettes.
attenuando-lhes o brilho das
cores vivas ou o fulgor das
lanlejoulas. E' uma moda cie-

fc»

Paulo e Heraldina, filhinhos do sr.
Heraldo Silva, residente em

Divisa,neste Estado.

te asselinado de um lado e
achamalotado do outro» quan*do nâo se apresenta em cores
absolutamente oppostas ; ma-
rinho e rubro, preto e verde,
marrou e telha» pcrmitlindo a
fabricação de agasalhos luxuo-
sos e práticos, podendo ser-
vir para o dia ou para a noi*
te» coriforme se usem por um
oulro lado, visto que as cos-
turas não têm avesso. Outra
variante do double-face ê o crê-
pe mougudor, que apresenta
uma face mairêez outra inteira-
mente pastilhada, no gêneronas pinturas allemãsde parede*

Ü inverno assegura o domi*
nio incontestável dos chapéus
de feltro. Lisos, recortados,
perfurados, com inerustações
do próprio feltro ou de vellu*
do, pintados ou pyrogravados»sáo elles os favoritos da ele-
gancia, O velludo compartilha
desse reinado para at tailettes
mais requintadas.

MUNDANISMO

O motivo de força maior, quenos obrigou á apresentação,
durante o mez de maio.de um
único numero da revista, tam-
bem nos impediu noticiar a
elegante reunião com que l.uev
Ramalhete, gentil filha do Se*,
cretário da ínstruceâo. festejou
o seu natal. A* sua residência
nceorreu a nossa alta socie-
dade, recebida com lina cor-
tezia pela sra. Ubaldo Hama-
lhete.

— lucia Vervloct Oomes*
gcmil e gracioso ornamento
dos nossos salões elegantes,
fezse noiva, ha dias. do sr.
Cândido Bossois, distineto ca.
valheiro residente entie nós

0 Club Victoria realizou
a sua partida mensal de maio,
com uma falia de concorreu-
cia assás desanimadora e ines*
perada, dada a carência de
reuniões dansantes de qiteac-liialmenle âoffremos. Será o
péssimo aspecto da sede so-
ciai o motivo da tndifíerença
dos sócios? Effectivamcnle é
profundamente lamentável queuma cidade como Victoria, ca-
pitai dc um Estado prospero*nâo possua um club com sede
própria, capai* de comportar e
receber coudignamente os seus
sócios, que são a fina flor da
nossa sociedade.

Esperemos que a direetoria
recenveíeíta, da qual fazem
parte distinetos membros do
nosso alto commercio, consiga
resolver o urgente problema,Nada mais justo, aliás, que c
governo do Eslado prestar-lheauxiiío em tal emergência, poisinnumeras vezes tem servido
a festas ofíiciaes o vetusto ca-
saráo da avenida Josc Carlos*

Flor de Sombra

1

a

Entre o conhecimento do
bem e o conhecimento do mal
há uma grande differença: o l
mal conhece-se quando se tem,
é o bem quando se teve» o
mal quando se padece e o bem
quando se perde* Padre zlnto-
nto Vieira.

S
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MODA MASCULINA
::

A 
OBRIGAÇÃO dc escre-
ver quin/enalmenlc sobre
elegância masculina e» náo

resta duvida, uma obrigação
diílicil. di flu ilima e fastidiosa.

[jinegavèlmertte a moda mas*
culina, mas .severa e imunda-
vel, nâo offerecé ao ebronista
as ensanehas da moda temi-
nina, sempre variada c alegre,
de uma Vivactdade esplendida
e dc uma \ aríedade (jue jorra
em folhos dc rendas c grínat*das. U homem moderno» en*
tretànto, apesar da severidade
do trajo masculino» tem mui-
l is opportunídades de mostrar

seu boai gosto no vestir. Jã
uma vc/ dissemos, repetindo a
phrase feita, que vestir com
elegância irá > á somente ves-
Lir boas roupas e custosas. Ves-
lir bem c elegantemente c um
i ai ao ou quanto diffieib si nâo
observarmos certas regras di-
ciadas com arrogância c pre*
potência p< la moda, que iu-
questionavelmente c soberana.
Vestir di' necordo com o tem-
po. oom a temperatura, dc con-
Formidade oom as estações,
com trajos para as festas ma-
linars ou vosperaes. ris um
problema que drvr interessar
ilastante a to»Io <» < avalheiro,
que demonstra bom gosto no

rajar.
Entre nós, temos notado.

com multa Freqüência, cnor-
me conlrasenso no envergar
idumentarias para passeios,
desportos <y Festas. Pela ma-
nha. Iraji s próprios para a noi-
te; .'i noite, vestes próprias pa-ra divertimentos matinaes e de-
sportivos; ternos próprios parasoirée envergados em chás
dansantes, uma verdadeira bal-
burdia, verdadeiros crimes de
lésa*eleganeia»E, si seguirmos
as lições, que nos dão os íi-
gurinos londrinos r f-eus chro-
nistas dr elegância, teremos
oceasiões esplendidas de nos
apresentar como ¦ verdadeiros
Petronios, homens verdadei-
ramenle elegantes edistinçtos.

O írancez, que incontesta-
velmente e o riictador da moda
feminina, quc, vinda de lã tem
maior graça e maior dõ$e de
bom tom, tem. entretanto, dado
as mais sobejas provas cie

:.

mau gosto no que d\i respei-
lo a moda masculina. Inda ul-
timamente tentaram os alfaia-
tes cia terra do gallo gaulex
introduzir no meio masculino
os calções dc seda. que tan-
to furor fizeram em outras épo-
cas. mas cremos que náo fo-
ram tomados a serio, nem pc-los próprios íra*ieezcs. Kcal
mente, na época verdadeira*
mente vorligmosa dc hoje, nâo
se poderá conceber mais um
cavalheiro, muito embora num
baíle.dc amplos calções c lon-
gas meias ac fina seda. Ade-
mais, que cousa inesiheliea nâo
seria um cidadão vestido de
casaca e calções de seda !

Xão resta a menor duvida
que o trajo, que predominou
na corte dc Lui/. XV. era re-
quintademenle elegante, mas o
que nâo é menos verídico c
quc elles eram demasiadamen-
te eífeminados. e que o homem
de hoje nâo mais supporlaria
tantos retoques» rendas r fr».
lhos» cousas peculiares ao lin-
do trajar de nossa companhei-
ra no mundo.

Mas apesar desses ligeiros
com men tos em torno do uso
dos calções, emais outros que
liemos visto, nâo ousamos affir-

4- mar que elles não vencerão os
homens, mais relutantes que
as tnulheres, cm acecitar as

criações estapafúrdias da mo-
da.

»

As rodas forenses c elegan-
les do Kio dc Janeiro tem cs-
tado ultimamente agitadas,
eom uma exigência legal, queveio trazer á imaginação dos
alfaiates mmto trabalho. Tra-
ta-sc da confecção das vestes
talarcs dos cultores do Direi-
to. vestes essas agora exigi-
das no grande tribunal da me-
tropole* O antigo modelo de
becas, cheio de pregueados e
folhos, um lind») moíLdo. cheio
dc austeridade e elegância, pa
rece que vae ser derrubado
por um modelo novo c ines-
theiieo, que íoi approvado pe-
lo Instituto da I irdem dos Ad
vogados. Ganharão eom isso
os bacharéis, pois que pode-rão adquirir vestes talarcs por
baixo custo, o mais desafoga-
das para o nosso clima* Mas,
cm compensação, perderá a
elegância e o aspecto do ho-
mem. pois que o modelo ap-
provado não passa de m*'ra
capa hespanhoía. collocada aos
hombros do seu possuidor.
Mas, eomo não se pronuncia-
ram ainda os juizes sobre o
assumplo, ainda ha esporan-
ças dc que se salve, no caso,
sua majestade» a Elegância.

Petronio

NA PRAIA COMPRIDA

.7 ¦ ;M||/-'

*s^!tólv ¦"*SPt-^í** * r*""s.v vê*"1"'**" jH'' _W '^^*^_W - ""í^ièz ' '^'«'"SS-g ¦"* 'V' ¦ i ^m_^___.:" ** "'g-*- ¦¦¦gfí*.

JÊffl^OTHBj^pjÊj^iÈ^'" ¦3 ^ "v "" •já""^" *' ^_t%í ''¦»'^jÉÍ&itJ^^Bí'"" ^^^^^. ¦ ¦- . fr^^**"**^" t,,^ >^^9k__MTri^^H--^ •' *"; "",./¦ jt^" ¦'¦'¦•¦.¦ *f*.

g^t^BT^--' ¦*¦-¦ Je .,<*_____t_____í ¦_Ê___\\\\\\\\\W___m ___\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\w iB ^^B B ^ Jj B^^ii' <.:'âkliriH^H^fti"^^'vi
-"**' ¦>' ~9^^^b __\\___________________________________W «**l#"i'.-?^r^?!f mf- \-*°*' ^B I ¦•¦¦'¦7*B \__\mfÈM'.'Y'* ¦'^¦'ü'tíl 

'f

.,,,-$'¦ JÊ ^r '"arli ^Él^ fi>v*..^^ ^K ^^Êm^m^.Ssmm^Z ''-^

i^^çiw- ¦ "*¦ _^__F _\_\__\__\\\\w*' 
WÊ '»*Sl^B mw^ '*dMB|^^H Mil'. ¦ %|HQPr J ^Êr^':?f:^??$___*BT^^

•w * __\__\_\_tb5lllÊF^T' "*^^^A. ^C 
""* 

*«_. WWWw ^^^^h. ^B ___\__WÊÊIm\mm\m\mmm\ _t_______tt_^^R '^MmX. '_^_W^L.t "*^B*.fl \\\\\\\W___________________M____\\W_\É____\___WtÊmm_9^fjr f

***•"***¦ "*. ^1 ^B^ ' ^P^B "*ul WWWwKWw m^m^r ^m^^T m____\-________________\\\________W~^^ I^^^^Bl \^^^^ ^m^^fc*
'^^^^S^Ê^ÊiSm^^^W^^^^^Sm^^^SÊ^siÈi^^^^f ¦• MM B * ji^B^^b '" "Éfl ^B**^M ^__^ xWWWw^^^^^ WWWw ririH^^^B E ' ¦¦ '¦¦w& ¦mx'-.,^í!^f^^• *'•**^j^>:«T"Wp^^^^B ^H 

M {______________¥"¦ -^1 Wm J^BÍi*^^0lB? "*4ÉÊ mmWW ^^2 ^B ^B ^Kv—^"-'/*^---'•¦'.. 
''

" rm B ^m ari^K __W\\\\WW__W^^ ^i:^o!j^L_riI I _\\\\\\\\\\\\\\\\\\__\\\\\\\\_________.

Depois de um banho esplendido, nâo custa nada
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j Nas oificinas graphicas da «VIDA CAPICHABA» í
executam-se, esraeradamenle. con, presteza e a preços módicos, quaesquer trabalhos typographicos

*• "• ¦*• *•¦ *» "¦ »¦**--»,_ r

cApeele» ei negro c rm eOrc».
Typagem elegante Gosto Arte

¦¦'*'"'-''*'»Wf'--**t*ft'*.'«;.'. -,¦-... -:¦¦--¦-  ¦  .

\1

Lívros—Folheiot -Calalogou—Factur«s—Envdonpes timbrados -.-Vm*
Protped., r«l»lho, commercmw, em »,.mm„. ,,, JI »««bP*4-C«iP«~M.«ow«d,fc

Serviço esmerado de «clichês»
Papel de Ia qualidade Machinismos modernos

Não mande executar suas encommendas, sem, primotro, examina nossos orÇair.entos.Ca.xa postal. 3853 Telephone. 257 Rua José Marcelllno, 56 VICTORIA E. E. SANTO
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Umiíov
Entende q u em

alinhava estas Ji-
nhas de despren-
teneiosa aprecia-
çáo que a crítica
deve ser benevola,

Mas, ás vezes, so-
bre certns obras,
cumpre que se tr-
nha ce r t a fran
queza, que nem
sempre está ao sabor dos respecti-
VOS autores.

fal vez neste caso se ache o sr,
J. M. Monteiro.

Longe de nós a affirmativa que,talvez, envolvesse uma injustiça, de
que o sr, Monteiro nAo é um phílo-logo ou, pelo menos, um completo
conhecedor do idioma pátrio.Nâo. E' possivel que o autor pos-sua em alto çrau conhecimentos so-bre philologia.

O que aqui se aílirma. convicta-
mente, é que elle náo tem um es-
tylo bem educado devido, por cer-
to, ao pouco habito de escrever,

Para prova do que asseveramos,
vão aqui transcriptos alguns tre-
choi da monographia do sv. Mou-
teiro*

Eis um trecho :
«Para os que, como nós, estão a

«prender, era matéria assente a
graphia official de Brazil e assento

ME. llJLr, 9bz*,' ~**Í6í\ W/~Ait*. Sy- t
jf ^~^~^ i w ^^a^^jawa^g^ÊW^aa^^^ * ¦ ¦ * *,**&$ v. '^^I,*'*s*_

»**

FUTILIDADES ESTOPANTES- J M, MONTEIRO.

como nenhuma outra, por seguidos
actos ofíiciaes, que deviam sermais conhecidos e respeitados, sen-do por isso surpresa e grande,
para todos os que reverenciam asnossas tradições, já em numero tâoi eduzido, o apparet imento dumaviso do Ministro da Fazenda, em1920, mandando que, nos doeuinen-
íes officiaes* nas moedas, nos seblos, etc. sc escrevesse Brasil eom

6% dando isso origem á dupla ^ra-phia official de Brazil, uma a eon-stante dos actos officiaes citados, alegal com 5, e outra, a autorizada
por esse aviso* que não pode defôrma alguma subsistir, mandamdo escrever Brasil com s, para evi-tar com em justificativa diz, queindifferen temente se procedesse aoescrever, quando isso só se podialazer, so se podia dar e se dava,
por lastimável esquecimento, diga-mos. do que está legalmente esta-

belecido e que nâo
devia ser esqueci*
do* principalmente
pelos que se Sn-
ettmbem de fazer
executar as leis* si
o que elias sâo fei*
tas para serem exe-
cutadas, muito em*
bora razões philo-lógicas ou quaes-

quer outras o apoiassem, o que, nocaso, é tâo contestável, quanto irre
jular foi o meio empregado para al-terar esta graphia, dando isso sobejarazão para dizer-se que os hrazilei-ros nem sequer sabem ainda como
escrever o nome de seu paiz, dia-
namenta alterado, até offícialmen-
te.*

E mais 9síc:
«Para Espanha, que sô em por-tuguez e uzada com //, ache, se a

quer ter. que não a poderemos repe-tir aqui, teremos contra nós parte í
da Imprensa, que assim como querBrazil com st quer também Espa-
nha com // e para Thomaz, porprovir este nome cio introduetor e
primeiro cultivador de tomates em
Portugua!, natural de Gênova e noseu antigo dialeeto escrevesse to-
mate com h. do qtie fazia questãocapital e fechada, por ser também
com// escripto, o que nâo 6 para

^jWlllllllllIlIfll llllllllllllllillllllllllllll
¦'A •
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%()nixa postal, 3925
End. telg. VERED1 NO |

| Veredino de Aguiar & Cia. I

CUTELAR1AS, I
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FERRAMENTAS E
FERRAGENS

Avenida da Republica, 10

|^VICTORIA E. E. SANTO^
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musm mmmm ws wmKÊÈwm ........... ? * „#mm* «Pilsener »i
Cerveja ideal, genuinamente pura.

| E' a nova marca da cerveja, que a Com-
| panhia Antarctica Paulista acaba de lan-
I çar no mercado com verdadeiro suecesso.
I Representantes geraes no Estado

do Espirito Santo:•i
1 Antônio Braconi *& Cia.

Victoria

A «Vida Capichaba» é uma vendedora activa, convincente e segura
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Chapéus dc sol e de Vn

8

Fazendas, Armarinho,

Roupas.
FLOR DE MAIO

(asa [Vumetulla
i>r: F. PAUL O

cabeça, etc.

,,..,* Ji0 \,,rr Ci V'<**«. S^- ¦ **ur %am

Successor de NAflETAbLA PAULO & IRMÃO
Rua leronYmo Monteiro, l c 3 CAIXA, 3Ô52—Vicioria l:.st. do Esp, Santo

•)

i)

•)

admirar que saudozo escriptor
portugalensc, (juc ate ao quimbun-
do foi procurar origens para opor-
Iuguc/ de Brazil* dw, ter, em op*
posto, encontrado por lá Thiaço e

í hotné sem //, suppondo provir a
suppressáo do h de Thomé dos
anonymos que, ao escrever, o rc-
talharam, deixando em seu Iogar
um santo:—Santo Mé.»

E mais o seguinte :
«Escrever eom z por proceder do

latim, com s por se derivar do
grego e com a* por ter sitio encon-
trado no irvoano ou no quimbun-do, tudo porém valendo z, podeser a ultima palavra nestes as-
assumptos, mas produz em nós ou-
tros estudantes ainda, o mesmo
effeito, a mesma impressão, que ao
saber de ruas, cidades, pessoas e

até firmas commcreiaes, tornadas
conhecidas por dois e mais nomes,
cada um delles havido por essa ou
aquella razào, para regalo dos que,entre nós, disso vivem e com isso
.se oecupam e dos historiadores,
nos mesmos casos daqui ha annos,
os quaes procurarão descobri!-os e
saber sua proveniencia, inventam
do quando precizo fór, unicj m«io
de ter, em alguns, eazos, o nome
de guerra desses cavalheiros que.
por calculada modéstia.os vão sub-
stituindo.*

Percebe-se que o autor entende
que se deve escrever Brasil com
r, porque e a letra que elle em-
prega, quando escreve a palavra.

Por que ?
Nâo o diz. mas parece que a ra*

zào. que tem para isso, c simples-

mente o facto de ser o emprego do
$ mais moderno e ser o autor aves-
so a innovaçôes*..

Respeita muito as opiniões alheias
quem compõe estas linhas* mas.
divergindo do sr. Monteiro preíe*re escrever Brasil com s e esere*
vel-o-á, emquando náo ficar prova-do <jueo nome não provém do panbrasil, que assim se chamava pela
sua côr esbraseada. Brasa es cre-
vc-sc com s*

Parecendo, porém, nno exactn
essa origem, deve-se, na duvida,
uma vez que a origem da palavraHra sil não é conhecida — observar
a regra geral, applicavel ao s coi-
tocado entre duas vogacs.

Sòmos-lhe gratos pelo offereci
mento do opusculo,

Giv al.

,¦• _.

VENDA de LOTES
na chácara da VIUVA CALMON

PRAIA COMPRIDA

bi

Lotes de 400 a 800 metros qua-
drados, em prestações ou a vista,

desde 600$ até 2:000$.

Tratar las 8 ásio e ias 15 as n toas
COM

João De F. Ribeiro
Rua Duque dt* Caxias, 36

VICTORIA
ESTADO DÓ ESPÍRITO SANTO

• a. _¦

Peptol
UC NV 311. DE lt» .7- 1912.

II

I S p t OI digestivo completo, tônico absoluto.,

^ receitado por médicos de nomeada j
Ppntftl 1 {>ara doen(**as c,° estômago, quaes- !

r LKJl ' quer fraquezas, prisão de ventre.

Ppntnl >fórnu,*a r preparaeáo do Pharmaceu-11 cpivi|tjco \»er|ro |>ün(as

Pept
í especifico contra a anemia, a dys-

q| f^epsia, a neurasthenia, a inappeten-Ul 
}cia, os esgotamentos, a insomnia.

I GpiOI --digere» nutre, faz viver.

I GptOl ~™ effeito seguro, paladar delicioso.

encle-se em todas as phar-
maeia.s.

:f

Quem annuncia nesta revista, revela apurado senso commerclal.

\
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VENDAS POR ATACADO
Serros, molhados, Ferragens, kerozene,

trigo e sal
Compradores de café em larga escala

Comigftaçoes, representações e conta
própria

\ Jhinds /nua pilar c beneficiar

("aje r arroz
Navegação marítima c Ilu via!

R^preKenlaiif^s dc diversos Bancos

"f'J mmm ' " ™ II' II ¦¦-rn »» Eu,| .um »_.. _,, _MM||I«,MI| lllllll «________________

I Germano Gerhardt
tt*r,i*mvéi**t#crímm*&i,

Livros
"• .-.:v '»

¦»» •

•iliaf.s cm MDMA [¦ MONTE BELLO
M;itrix : [tn \ ILI A DE ICONHA

Espado do Espirito Santo BRASIL

Endereço lelegrnphieo -ICONHA» IMCMA
CÓDIGOS: UlBEíKtíe ouiros

particulares

Obras de Direito» Medicina, Pharmacia, Odor,-
tologia. Engenharia, Agricultura.

Romances, Novcllas, Contos. Poesias.
Diecionarios.

Boas encadernações, próprias para presentes.
Completo softirnenío de livros escolares

^fiei rolas
legitimas da fabrica "Victor" |

Voxophones, Gramophones, apparelhos falantes l
typo «Kodak».

Discos Victor, Odeon, Popular.
Sempre novidades,

Coricertioas, Harmônicas e Gaitas, Violões, Vio- \
las, Bandolins e Cavaquinhos.

Eneordoamento» methodos, etc.

i

mm,

ftua JeronyraLo Monteiro, nu 7
VICTORIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
¦ •

PARTIDA!...
A ti,

Vau uma dessas manhãs de in-
vernu. O dia amanhecera nionoto-
no e sombrio. Nào se ouvia, como
nas outras manhãs, o alegre chíl-
rear cia passarada nas arvores
fronteiras á casa da bôa Clarice,
tudo parecia estar mais triste nesse

dia. Debruçada no peitoríl da ja-ueha, Clarice contemplava o mar
com o coração mergulhado em pro-funda dôr.

De quando em vez rolava lhe
uma lagrima pelas lindas faces pai-lidas e ia esconder se num rosei-
ral. em baixo d* janella,Seus olhos encantadores e lan-
guidos, inundados de lagrimas, con-
temptavam novamente o oceano, e
seu peito soltava um desses gemi-dos tristes, ciue tanto exprimem e
ciue táo difftceis sâo de se descre-
ver.

Depois com os olhos rasos de
lagrimas viu chegar o navio, quearrancaria o (iue elia tinha de mais
caro no munelo. o navio qne vinha
trazer a dôr e o mais acerbo sob
frer á sua alma, que vinha privai-a do seu único Ienitivo. que arran-
caria com indefferentismo o quetinha de mais caro no mundo :-
seu noivo.

O navio cortava com a maior
calma as águas mansas da bahia,
com as bandeiras desfraldadas,

pressuroso e triumphante, entre
brados eacclamaçôes que soltavam
os habitantes da pequena cidade.

Clarice com as faces lavadas de
lagrimas e o coração partido viu
chegar a hora em que havia de dar
O adeus aquelle a quem amava, a
quem dedicava a vida! Eis ahi a
hora mais triste, que passa paraon que verdadeiramente se amam...
Esta é a hora em que ddv profun-da e inexplicável se apodera do
nosso ser. Tinha ancorado o navio
e o povo enchia a praia, ü dia
continuava cada vez mais sombrio»
nuvens negras cobriam a abobada
celeste, o vento /unia rijo e forte.
Era o momento da partida do seu
querido amor.

Instantes indescriptiveis esses,
tristes para os que se amam ! O
vapor dera o signa! da partida e
todos os passageiros ficaram no
convés.

Lm moço pallido, trajado de pre-to, com um olhar desses que dei-
xam transparecer toda a tristeza,
que lhe vae naíma acenava com
um lenço adeus a Clarice.

Era Jorge que, com o coração
triste e as lagrimas a queimarem-lhe as faces, via desapparecer ovulto daquella a quem amava com
sinceridade e que ia deixar mer-
gulhada em profunda dor..,

Assim que o navio partiu. Clari-
ce confiou chorosa suas dores a
um arvoredo próximo, O dia cada

vez se tornava mais sombrio.
Clarice recostada ao uodoso tron-

co, contemplava o mar, cujo sussur-
ro chegava lugubre a seus ouvi-
dos. De vez em quando uma lagri-
ma desusava vagarosa por suas
pailidas faces. Estava com o pen-samento no seu querido Jorge,
quando começou a chuvisear. «Até
a natureza parece chorar a partidado meu querido Jorge* — murmú
rou Clarice. Mas obrigada a reco-
lher-se á sua habitação, pelo tem-
poral, que se aproximava, esperou
cjue esse se acalmasse para nova-
mente voltar á praia, entregando-
se assim ao dôce-amargo da Sau-
dade. Contemplava agora esse oee-
ano furioso, cujas ondas marulho-
sas vinham quebrar-se a seus pése com a voz suffocada exclamava :«Fôste,Jorge; deixaste-me no maior
martyrio, deixaste-me no meio
dos maiores soífrimentos, mas te
rei coragem, porque me anima a
esperança no futuro e a confiança
no teu amor. E' esse o Ienitivo de
meu soffrimento!» Era digna de
um pincel a imagem de Clarice de
joelhos, comas mãos erguidas parao céo, a murmurar : «Oh f Deus debondade! fazei com que (orgesejafeliz em sua viagem e (iue volte o
mais breve possivei para dar vida
a meu pobre coração, que vae mer-rendo aos poucos, e a alegria a mi-nh'aíma, mergulhada em immensa
dor...»

D. Martins—maio, í927.
Olga Ferez.

\ i
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Tomba da haste a ílór da minha infância alada»
Murchou u/i jarra de oiro o pudico jasmim;
Voou aos altos céos a pomba enamorada!
Que dantes estendia as asas sobre mim.

JuJguei quc íósse eterna a luz dessa alvorada»
E quc era sempre dia e nunca tinha lim
Essa vísâo de luar» que vivia encantada,

3 Num castello de prata embutido a marlim !

m *m

ti

Mas, hoje, ^ pombas de Dtff», ave» úa mitiha utftinci*.
Que me enchiam de lu/ o coração outrora,
Partiram c no Céo evolam-se. á distancia!

Debalde cIamoeehoro»erguendoaoscéosmeusais:
Voltam na asa do vento os ais que a alma chora.
Elias, porém, Senhor! cilas náo voltam mais.,.

Estranhas lagrirrças
.ii;«y,;<.;í*r :._#..;.*= ,í(Mfc,.» .*.. * . #...:# „.¦.* ,jii:v», *.r.*'*- * »Ai»:-*T

Lagrimas... Noutras épocas verti-as*
Nfto tinha o olhar enxuto, como agora.
—Alma, dizia entáo commigo, chora,
Que assim minorarás as agonias !

Ah! quantas vezes pelas íaces frias,
Uma, outras após, a toda hora,
Gota a gota rolando, elías. outrfora,
Marearam noites e marcaram dias !

Vinham du oceano dalma immenso e fundo,
De espuma ás ondas salpicando o flàticò,
Numa íremencia amargurada e louca.

Nos olhos hoje as lagrimas estanco..*
Rolam, porem, sem que as descubra o mundo» fc
Sob a fôrma de risos, pela bocea,

líbrtiixtx

Antônio Nobro.
i i xxmXD ixxihu iixiixa mnii iirrxnxr trarm nrrrxrj

:: Felix Pacheco.
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O náufrago, que nâo /ae na onda, appella para o J.âTÂHY PRADO a única salvação para a sua Bronchite
Nâo acceiteis melhor e nem tão bom, porque nâo ha outro que o iguale.

D i stri b u id ores: ARAÚJO FREITAS & Cia. RUA DOS OURIVES. 88 e 90
Fabrica : BARÃO I >i'C [TÁIPu", 17 Ri C 1 le lei \ leiro
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CHARADAS
í> modelo desta noto foi travado

pela professora 2 - !•«

No quarto de Dalila encontre
de pcrsevejos um grande numer»
,„.o . j

Pela [íhysíonomía está na
chaça, aliás bêbedo «2

E' da familia de quem bebe, por-
tanto beber mo -2 * 2.

I I batei íoi atirado contra o pe
dregulho. sem piedade e ficou aíun
dado 2 * 1 •

Pagou o imposto municipal, com
pena, o ficou raivoso a - I.

No Estado ha grande numero de
malandros como areia no deserto
9 _ |

Esta fruta (eni celebridade ua
historia • 2-1.

Este instrumento foi inventado
por Hyppnerntes, (jue um vulto de
nha roda 2 2.

No jogo rio baralho quem pen!
o «arame», torna-se falador--2*

Mordei ima de lobo cura-se com
qualquer pasülha--2 -

Deve-se perseguir, em tempo» a
quem nos faz pirraça —2

Com a clava desenhei na rocha
uma espiga de milho—2 - 2.
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Novo produeto, de incontestável
exsto na expulsão dos vermes inles-
línaes, principalmente os deuomí-
nados «a s c a r i d e . lumbricoides*
(lombrigas).

Com base de oleo de chenopo"
dium (essência de herva Santa Ma-
ria) substancia muito empregada pe-
los Kxmos. Médicos da PjROPHY
LAX1A RURAL e da humanitária
MISSÃO ROCKFELLER cm todo o
mundo, é a ROCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phruolph taleina, de forma
que, pela acçáo mmueida daqnella
e purgativa desta, se obtém fácil
mente a expulsão dos vermesiuíes
linaes. não necessitando de qualquer
outro purgaíivo. além do que sua
acçáo «êxito* sr cr piora* assegura a
nabsorpçâo do chenopodium pela

mucosa intestinal, facilitando assim
o seu podes vantihelmintien^ e evi-
tando os phenomenos fia inioleran-
cia. As pequenas pérolas ROCKFEL-

ã» iadas om prazer pelas crianças. Encontram-se em
as Drogarias df* S. Pauto e do Rio. Pelo correio, registra-

¦ s. Ú- V
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todas
do, I tubo 3S()0t). Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes

Kua Cruguavana, n. 91.--Rio de Janeiro.
St (ia.

Muito além quero vér animação,
caso se offereça duração de vethi-
ce-2- 2 - I.

Fui ã casa do ven d cir o
Onde ludo é baratinho...
Com uma nota de cinco -
Compra-se tudo- eu não brinco—
Feijão, farinha e toucinho...

l)omiupo> Dias Soutos.

DKCÍFRACÒKS DAS CHARADAS
ANTERIORKS

Féretro. Tombolau Claramente».
Buscapé.— Pandemônio - • Taba-

réo. - -Operário.-— Relento. Irmana-
do. -Armada.—Mexerico. - Papari-
cos. —Deuoclado. -Assediado. ¦— Si-
lorico.

•¦•Café Globo
KIV JERONYMO MONTEIRO, :H>

Duque dc (avias. 40 - C. postal. 3Í42

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
rELEPHONE N. %

¦¦¦
¦¦

VICTORIA ESPIRITO SANTO
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FAZENDAS E ARMARINHOS

ALVES, FONSECA & Cia.
End. telegrah. \JE5AL
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Caixa Postal, 3796

Rua V de Março, 46

\ ICToKlA E E. SANTO

Quem deseja prosperar, annuncia na Vida Capich9ba.
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do mundo

A adega municipal da cidade li-
vre dc íJremen é famosa em toda
a Alterna nha pela qualidade exce-
pcional dos seus vinhos velhos, dos
quaea possue uma colleçâo única
no mundo pria sua raridade e abun-
dam ia.

Os amantes do bom ca Ido podem,
debaixo das arcadas do histórico
Rahkeller do grande porto han-
seatieo, beber» por um par de mar-
cos, vinhos aos quaes se applíea,
sem hyperbole» o sumptuoso qua-
liíicativo «le seculares, lin tre os
vetustos toneis do Ratskcller exis
le um. orgulho da instituição, cujo
precioso conteúdo (vinho do Rheno.
Rudeshcimer, colheita de 1653) já
adquiriu a categoria de objecto tle
museu.

IÍ' o vinho mais velho do mun
do, um vinho para as imaginações
$ nãu para os paladarcs. Tomam
do*se como base o preço a t}ue sc
vendem os bons vinhos dc Rudes
heim, o Rudeshcimer 1653, eon sei
vado uu adega municipal dc Bre-
men, deverá ser vendido por30.0Ct)
mateos n gota...

Árvores que cantam
lim Barbados existe uma arvore

que canta.
Tem folhas duma forma capri-

chosa e todas as suas ramas têm
furos nas laudas-

0 vento, ao atravessar por estes
furos, emitte sons que parecem
assobios.

Existe um valie povoado por es-
tas arvores e, quando o vento so-
pra no interior da ilha, surge de
valie um silvo continuo c mono-

.1
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o Xarope. 5ão João
É O JV1ELHOR PARA TOSSE E OOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

1.' A tosse cessa rap,damente.
2.° As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito o das costas.
3.! AUiviam-se promptamente as crises (affliçdes)

dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mats ampla e suave ? respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

A insomnia, a febre e os suores nocturnos des
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam
funeções dos or^àos respiratórios.
O fdPop» 2

se as

odo ífr*confr* -«<? rma Phéipmaciâõ
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tono,
turae
tam.

que produz eífeitos sobrena-
s sobre aquelle^, que o escu-

No Sudan também existe uma
arvore, da família das acácias, eo-
nhecida como arvore que assobia...

ef"1"'""1"""," nilin
Completo sortimento d

1 fazendas, modas, arma-

^ rinho, perfumarias, cha-

péos, calçados, etc.
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AU BON MARCHE'
I «¦¦!¦ ¦¦¦I'l mmtm
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Casemiras finas e arti

gos para alfaiates

Sempre modaS e novidades Especialidade em arti-
Preços r€*;zocà>reIí* gOS finos

Ibrahim *& Filhi os
ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO

Estado do E. Santo VICTORIA

^

6. RUA JERCNYMO MONTEIRO. 6

CAIXA POSTAL 3805 TELEPHONE N. 7
•rrrrMTTTT^TTTTTrrTTTTTTTTrn^^ n I tt ri rrn t.i t gg \ t irmrTTTrm 11 \ [ 11 Ll 1 rn: t :: 1 BBJ
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?¦ i já quasi nâo tem. serve-lhe o PILOGENIÜ,
Porque lhe fará vir cabello novo c abtmdan-
te, Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o cabello continue
a cahir» Si ainda lem muito, serve-lhe o Pb
LOGENIO, porque lhe garante a hygicne do
cabello.

Ainda para a evtlnoçao da cuspa
Ainda para o tratamento da barba

e loção dt toilette
PILOGENIO, sempre PIL0GENI0

A* venda em todas as pharmacias, drogarias
c perfumarias.

I

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamento verdadeiramente ideal para
crianças, senhoras fracas e convalcscentcs é
o I>hospho-Thiocol Qrc^niil.-n.~
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 «sulío-gaiacol» tonifica os pul-
mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição c melhorada e o
peso do corpo augmenta. E* o fortificam* in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche c do
sarampo

Receitado diariamente pala* luntmtdR.
d <r % ni o d I«»a <i d c s t m t» l d a d o #» dou B Uado*

Em todas as pharmacias c drogarias.

Deposito : Drogaria Giffoni

Rua I' dc Marro 17 —Rio fie Janeiro

£flt>

TYPMO U'^^^' INFECÇOES iuicsiinaes e ub appnrelho urinado, evítam-se, usando l'KO"i i v> FÜRMINA, precioso antiseptico. desínfcctanlt c diurelico. muito agradável ao paiadar»Em todai as pharmaaias «» dregarfas — Daposito DROGARIA GIFFONIRua 1- cie M<ar<po, IV Rio de Janeiro

&kfV$ f *$ \$% '$$$ f *f *$ $¦*'*$ $ # $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ^ -jf? t$ If $ f $1
'•W*«MM«l«r»-.*»»*1--, WMJWMMJW

«Seu» Mario
¦*¦ **''"* ¦•'-"«-¦•¦i •*• •MMHMM^hmMbphi, WMMj MMM .-IJ01 MflM> I j^flflflB

AO FEU ROS*

4\ao gosto» nem per sombras,
dc encontrar «seu» Mario, seja qualfór o logar em que estejamos.

Náo é que tenha elle máos ha-
bitos, seja malcreadu, cuspa nn
chão ou no bonde, pise no pé, tor-
ça o botáo do paletó, fale alto,
seja indiscreto ou só fale de mu*
lheres e converse! sobre foolbalLNáo é isso. Ao contrario. Elle c
muito bem educado, é fino e tem
bons hábitos. Mas, o diabo c queelle fala pelas tripas cio Judas. Fala,
fala mimo e de cousas que nâo
interessam, náo me prendem mais
a attençáo, porque,peto habito de
ouvil-o banalmente, (ico com o ou-
vido fora da idéia e a idéia fora
do pensamento. De modo que, ao
perguntar-me a opinião, ou si eu
acho ou náo razão, respondo-lhe
baixo e elle fica na mesma.
acanhado em pedir que lhe repita»
pois é certo nâo ter ouvido, devido
á sua surde/- quasi completa.

E para nào fugir á regra muito
commum, além de muito surdo, fala
baixo e tão baixo que eu, gaban-
do-me de ter ouvidos excellentes»
não consigo perceber metade do
que diz. E esta atrocidade vae além.
A*s vezes, vou fazendo minhas

conjecturas pela rua, resolvendo
problemas de vida, indo ao encon-
tro de determinada pessoa ou cou-
sa, com hora marcada e topo, no
mesmo sentido um que sigo, com
«seu» Mario, que solicito me aborda.

»>iuto um calefrío. Seguimos jun-tos.
Dois ou três passos mais» segu-

ra-mc na manga do paletó e me
faz parar para dizer-me qualquercousa, que lhe parece mais impor-
tante. Pouco além a mesma cousa.
E este sacrifício é grande e dura
muito tempo. E' quasi um dia per-dido para mim. porque me torno
neurasthenico. Gostaria qire cada
casa tivesse uma esquina e um
becco por traz.

Como acyii o centro commecial
é pequeno e estamos sujeitos a nos
encontrarmos a cada passo, pensei
até em deixar crescer o bigode e
a barba e usar uns óculos escuros
e largos com grossos aros fie tar-
taruga, como medida estratégica,
mas is.so seria ridículo, depois... a
noiva desmancharia o casamento.
E puz-me a cogitar: Que hei de
fazer? «Sete- Mano é urn senhor
respeitável, tem bôa posição na so
ciedade, oecupa bom cargo publi-co, é querido de tudos e no céu
não se entra sem merecimento.

Resolvi, então, quebrar esquinas.
A cousa mais característica e en-

graçada, que lhe assiste, é de não

querer passar por surdo. Dahi mui*
tas vezes resultam, nos seus dialo-
gos verdadeiros jogos de disparate.

E a propósito vou contar um fa-
eto vendidieo a respeito.

Moravam na rua 7 de setembro.
pouco abaixo da casa de «seu» Ma-
rio, d. Lais e seu marido dr. Bar-
tholomeu Gonzaga, gente muito
dada e bôa*

«Seu*» Mario e senhora tém inti-
mas relações com esse casal* Nâo
raro o dia em que ciie passa para
a cidade que não os veja e tro-
quem os cumprimentos.

D. Lais. sabedora que «seu* Ma-
rio adorava canários belgas e ten-
do elle dito que possuía um, pre-
miado numa exposição» no Rio, fez-
lhe presente de uma cariaria nas
mesmas condições» premiada e para
fazer criação.

Acontece que dias depois «seu»
Mario vae viajar» passando algum
tempo fora.

Na manhã seguinte ú sua volta,
ao passar pela casa de d. Lais, que
estava na janella com seu marido,
esta o saúda e pergunta :

Como vae sua senhora, «seu?-
Mario?

E elle todo risonho e afíavcl:
Muito bem d. Lais; botou um

ovinhoi deste tamanho*-..
Victoria. Í8-5-.927.

P. Vasco
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NOVA incrivel correra célere-
mente por toada a cidade, que
se agitava presa de profunda in-

dignaçáo» «Que?! Pois Apio Clau-
dio. o odioso decênviro, se atrevera
a tanto? Era julgar em muito pouco
0 brio c a dignidade da plebe.»

Bem sabiam elles, os plebeus, que
a classe elevada de Roma os des-
prezava. Mas a innominavel acção
de Cláudio era uma aífrenta ao
pundonor da plebe; doêra como
uma bofetada que lhe estalasse no
rosto; merecia revide immediato.
E nas ruas e praças, a multidão
tumultuava. «Nâo fora para dar
tvranos a Roma, que se elegeram
os decenviros. Ao contrario. Si os
plebeus exigiram leis escriptas fô-
ra exactamente para que se pu-
dessem elles defender com effica-
cia da prepotência intolerável dos
patrícios,

Além disso eram usurpadores os
decenviros. As leis reclamadas ti-
nham já sido publicadas, logo nâo
deviam continuar no governo.» Es-
ses commentarios fazia-os a plebe
encolerizada, porque a revoltara
sobremodo a inaudita violência do
abominável decênviro.

**•»

Julgava-se com razão infeliz a
plebe romana. Era opprimida,espe-
ginhada pelos nobres e respectivos
clientes. Os patrícios eram ricos,
orgulhosos. Tudo lhes era permit-
tido ; á plebe tudo negado. Os pri-
meiros gozavam todo o conforto.
que a riqueza proporciona aos mi-
aiosos da fortuna, os plebeus sof-
friam as agruras da pobreza. Aos pri-
meiros a influencia, o poder ; aos
plebeus as canseiras de exhaustivo
trabalho.

Os primeiros patrícios e seus cli-
entes se entitulavara, orgulhosamen-
le,povo-, emquanto aos outros cha-
mavam com desprezo plebe. Mas.
embora, pobres e sem influencia,
os plebeus não se conformaram
com a triste situação, a que se a-
chavam reduzidos. Lutaram reso-
lutos contra a pressão e arbitrário-
dade dos patrícios. Obtiveram, de-
pendendo muito esforço e energia,
a primeira victoria — a criação dos
tribunos da plebe.

*¦*>?

Nessa época o direito náo era
escripto e a plebe não o conhecia.
Esse facto favorecia a praüca de

violências e injustiças. Actos ide*
gaes, revoltantes pela parcialidade
era™ praticados impunemente. A
plebe reclamou com insistência leis
escriptas. Teremilío Arsa, tribuno
da plebe, fez-se orgam dessas recla-
maçóes. Os patrícios se oppuzeram
tenazmente aos desejos da plebe.
Mas os tribunos mostraram-se per-
tinazes e firmes na defesa da cau-
sa, que ardorosamente abraçaram.

A persistência da plebe venceu a
obstinação dos patrícios.Três patri-
cios foram enviados a Athenas, afim
de estudar as leis de Solon e a legis-
lação dos outros paizes da Grécia.
Quando voltaram, as autoridades
resignaram os cargos e o poder
íoi entregue a dez patrícios, eleitos
para o tim de publicar leis, que con-
viessem ao povo e á plebe. Como
foram eleitos dez patrícios* toma
ram elles o nome de decenviros.
A chefia coube a Apio Cláudio. Os
decenviros expuseram as leis fei-
tas em 10 taboas. Essas leis foram
approvadas pela Assembléa e san-
cionadas. Mas, não estando termi-
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a minhü photo^raphiu, como U»sU»-
munho d muis reconhecida grnliciuo.
Graças u beus, cm iào hon hom, digo
chegou ho meu conhecimento por
pessoa* *l. minha Intemidade, que
com ouso tio EÜGYNOL» podei ia
eu ficar radicalmente curada üe
fortes eólicas uterinas que vinha
sempre sentindo. E effeclivamciitr
foi O <pu aconteceu tomando ape-
nas uni vidro fiquei completamente
curada, conforme ha innunieras te*-
tfmunhas desse milagroso tacto.

Podem pors Vs. Ss. faxereni o
uso que lhe« conyler da presente mis-
siTa.

HaiJRNA BARfurro
Testemunhas : Cássio Rocha, Sahid
üib Bauafd. Firmas reconhecid«3
prio labeüflo d*** Chrysantho ^'5•-«ndJl
Sá Sobrai. R. n. MS
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nado o trabalho dos decenviros, íi-
caram no poder e publicaram mais
duas tábuas.

»•#

Desgraçadamente a vertigem das
alturas osperdeu.Vendo^sesenhores
absolutos em Roma,deixaram-se do-
minar pelo orgulho e soberbia. l'u
blicadas as duas tábuas, que falta*
vam, contra o direito evidente, re-
cusaram-se os decenviros a deixar
o poder. Imaginaram, na sua mór-
bída presumpçáo, que se deviam

curvar â sua vontade omm-
xneníe. E fizeram pesar sobre
vorna férrea tyrannia. Praticaram

actos iníquos. Tornaram-se impo
pulares. É a série de actos vio-
lentos culminou no abjecto plano
que Apio Cláudio delineou.

í
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Bis por que a olebe se mostra-
va encolerizada. E' que percebera
as manobras infames do indigno
decênviro.

Militava com brilho no exercito
um official, Virginio, estimado pela
inteireza de caracter e austeridade
de costumes. Tinha uma filha de
15 annos, que se chamava Virgínia
e era noiva de um plebeu. Zeilio,
que tinha sido tribuno da plebe.
A menina despertara inconsciente-
mente iúbricos desejos, sensual
paixão no decênvio Apio Cláudio,
ksse tentara por meiguices e agra-
dos satisfazer seu criminoso amor.
Embalde, pois Virgínia, inexperi-
ente embora, amava a seu noivo*
Vendo frustrado seu propósito igno-
hil, Apio gizou, com infernal astu-
cia, uma traça repugnante.

*••

De accòrdo com elle, um de seus
clientes Marcos Cláudio reclamou
a Virgínia como escrava delle. Mar-
cos. Ao saber disso o povo se al-
vorotou. Virgínia foi levada á pre-
sença do juiz. E Marcos, digno
comparsa do decênviro, af firmou
que Virgínia era filha de uma de
suas escravas. Como Virginio es-
tivesse no exército. Marcos reque-
reu que em-quanto o pretendido
pae não chegasse, a escrava não
seguisse ao senhor.

Os defensores de Virgínia se
oppõem e requerem por sua vez
seia concedida liberdade provisória
a Virgínia,-até quf\ prevenido ér,
inesperado suecesao* venha a Ro-
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ma Virguuo. Üe um* modo iníquoresolveu Apio, pois mandou entre-
gar a pretensa escrava a Marcos.inopinadamente acompanhado porum tio de Virgínia, chegou ao fórum,fcilio. Protestou exasperado contra
a decisão injusta do decénvíro e con-
seguiu commover a multidão. Apio
ficou receioso, pois o tumulto au
gmentava e a luta parecia prestesa se travar. Então pediu a Marcos
que desistisse de seu direito e dês-
se liberdade provisória á escrava
até que Virginio chegasse.

perdido, Virginio pede licença ao
juiz para interrogar a nroça á vista
da aia e com as duas se afasta.

Apoderando-se da faca de umaçougueiro, elle a crava no cora-
çáo de Virgínia. Antes vêr morta
a filha amada que vel-a prostituída!...

•**
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A[)io escreveu aos decènviros,
que estavam no exército, que náoconcedessem licença a Virginio.
mas a carta chegou tardo. O cen-
turião prevenido jã obtivera per-missão de vir a Roma. No fórum
queixou-se da premeditada infã-
mia. O noivo de Virgínia fez ou*
vir lambem os seus queixumes. Mu-
lheres choravam.
#0 desejo lascivo de Apio domí-
uou-lhe a razão. Elle decidiu con-
tra a justiça e mandou entregar
Virgínia a Marcos. Esse julgamen-to era o desfecho de uma triste
comedia concertada entre o juiz,seu cliente.

A esta scena imprevista, segue-
se grande confusão e Virginio con-
segue fugir e chegar ao exercito.
Iciho recusa obedecer á intimaçáo
de Apio c a ordem de prisão dada
por este náo é obedecida, pois a
plebe se colloca resolutamente aolado do mísero noivo. Desanimado
Apio deixa o fórum. Accorre outro
decênviro, mas diante do espectá-
culo que presencia, não acha me-lhor alviíre que o de convocar o
Senado.

bates, mas nada se decide. A pitbe cansada de esperar uma reso-
luçâo, retira-se para o monte Sa-
grado.

Alguns senadores dirigiram acer-bos reproches aos decènviros. Eestes, diante da gravidade da situaçáo,resolveram resignar o poder.Essa noticia foi recebida conialegria pela plebe e legiões.

Depostos os decènviros, foi res-tabeleeido o governo legal eacabma em breve voltou.

.
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Envidou o Senado esforços paraimpedir a revolta do exercito. Mas
esses foram frustrados. A' voz de
Virginio e de Icilio sublevam-se aslegiões e dirigem-se a Roma. A-
campam no monte Aventino, ins-
tigam o povo ã revolta, incitam-no
em nome da liberdade e o animam
a eleger tribunos.

**•
Entfio vendo que tudo estava Nu Senado travam-se longos de

Restava o julgamento dos culpa-aos. Apio Cláudio íoi preso. E, te*mondo o castigo» suicidou-se na
prisão. Os outros decênviros fu-
giram, rodos os seus bens foramconfiscados. Quanto a Marcos foicondemnado,mas Virginiopermitliu
que vivesse e Marcos se exilou.

*#•

Marcos Foi o homem que se náo
pejou de representar o papei decomparsa na comedia planeada porApio Cláudio, comedia que foi acausa primaeial de tâo dramáticos
eventos.

Octavio Vinelli
BQfi? ${$$' KABRCA SANTA HELENA
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O engenheiro do
nivelamento —

transtornou, ap€-
sar do seu com-
promisso, duas ca»
becínhas «chies»

do nosso escol-
A linda morena

<lo Parque Mosco-
so e a jovial mlle.
Hu roera ta, de uma
das nossas Secre-
t árias.

No baile de Pa-
íacio, elie fe/. a
corte à primeira
pessoa. No do Club
Victoria, dansou

par constante com
a segunda.

£' o homem fe-
|jz, o homem do
inverno, esse po-
lytechnico.

E, agora, ha dc se v<
Mias conquistas, porque
briram que elie c tamb
thico bahiano*..
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r com as
jâ desce-

*

o jovem tenente da Escola Mili
tar tem sido visto» todas as noites.
num passeio longo ao fim e ao prin-
cipio do Parque Moscoso.

A encantadora morena, que lhe
\)d furtado os demais prazeres, esta
soberana por ser a única preten-
dida do jovem officiah Emquanto
isso, a outra morena da cidade
alta oceulta-se no seu retrahimen-
to c jura nunca mais querer
lhar» para elie...

O joven funecionario de um dos
nossos bancos ainda não se con-
venceu da indifferença* que lhe tem
a sympathica e amável mlle., lindo
ornamento da «ruajesuitica».

Elia. circumspecta, compenetra-
da, através de seus óculos gracio-sos, parece dizer-lhe: «Muda de
pensamento !»

«Alfinete», com o seu espirito de
conciliação, aconselha ao ex-alum-
no da Escola Militar fortaleza deoni-
mo e novas conquistas em coraçáo,
que comprehenda o seu soffrer !...

* *I > moreno de um dos nossos ban-
cos voltou a galantear a deusa da
cidade alta. Continua agora na-
quelle romântico .passeio ao longo
da calçada até o jardinzinho poeti-co dáquella—fonte secca.

Desta feita a cousa parece pe-
gar mesmo.

Quando nada, jã se fala num pro-ximo noivado...
*

Diz-se que o «misericordioso» es-
cwlapio está enamorado da mlle.
loira e elegante da cidade alta.

Elia, que parece indifferente.
tem qualquer cousa de saudades
uo seu semblante. Talvez, oencan-
to muítiíorme da terra carioca, que
é sempre o seu ponto predileoto
de passeios 1 Mas o distineto eli-

nico nâo <
em amor..

homem para den

0 *:
Mtte. não viu no jogo dc haskct-

hall aquelles olhares?
Mlle. não os comprehendeu .
Admiramos essa ingenuidade, Do

pois, mlle. olhava tanto para aquei-
le recanto L.

Ou será fingimento >
Não, isso nâo: w/le.é muito sin-

cera.
Pois olhe, o corto mlle, ê queaquclle velho apaixonado não deu

íolga aos seus movimentos, aos
seus sorrisos.

E tanto é verdades que numa
oceasiâo, quando tnlte. cnthusias-
mada abraçara a uma amiguinha,
elie, recebendo a mesma corrente
de cnthusiasmo, abraçou a um ve-
lho senhor, quc estava na frente e
íoi quasi ao chão.

Isto c que se chama gostar!
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A elegante func-
cionaria dos nos-
sos telegraphos es-
tá seriamente ena-
morada daquelíe
sympathico auxi-
bar de um dos
nossos bancos.

S emp r e jun ti-
nhos, sempre nun)
pieguísmo admira*
vel!...

Aquelles cabel-
os negros a lhe

fazerem na cabe-
ça um arco tri-
umphal, tentaram
mesmo a indiffe-
rença do jovem ca-
rioca.

E agora, a mo-
rena de madeixas
compridas, da Ga-a Rosa, mais se d íxou cahir no

umento, pelo abandono dovolúvel moço.
Quanta crueldade !

* *

«Alfinete» nunca viu uma situa-
çáo beüica» tão apparentrmente
cal ut: mlle. .heroina de Alencar*

de uma *tactica» muito.., lenta
apertada pelo circulo «estratégico*
daquelles três «generaes» ora ap-
parece avançando ora negaceandop. afinal de contas, não se desço-
*re entre todos quem está mais

árido peia «victoria».,.
Quanto mais sabendo-se que ha

também outras potências «blinda-
das» em acção e que, em matéria
dc «guerra», não ficam espiando
«Jahú»; agem para aprisionar os«reféns»...

Qual será o fim dessa campa-
I i I Jcl '¦

* •

Xinguem comprehende o amor
«delles*. No entanto, parece» «elíes»
se amam verdadeiramente. Não é
de agora; jã ha mes mo muito tem-
po. O interessante é que não se
falam ; cumprimentam-se, apenas.
Não que lhes falte espirito, que
ambos têm, cada qual mais formo-
so e culto. Mysterio l Vezes e ve-
zes muitas «elie» se ausenta, pre-
mido pelos deveres e pelos encar-
gos. Quando parte, dizem os inti-
mos, amarga o travo de uma sau-
dade, ficando «elia» ua esperança
ruave do seu regresso.

Como, quando e onde acabarão
esse receio e esse amor? Tem a
palavra a encantadora morena dos
lados da Villa Rubim...

Alfinete
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C «uio prúvn (U mi
ha cuo., a bem il«t«

«jue soffrem úâ Dia«maiíio|t!^üiit venho ofíero
cer o men retraio e o
UiCíiOiUn iunto, Soí,frçíiüo ilc^Oc muito eu-anç.t úm terrível rhtnt«n.-uismo, fui útr ml mâ- fc

netra deítis'4CA<:a'do tio'fe
pè esquerdo quc fiquei
s&m poder and^r, com
a junta üurae dwíorma.

d ii pela inchaço o»
Meu |u.c, que 5em prermprrgou mctfto.9 para a

mt nii a cura, vivia afflt-
elo por nila pe der obter

llt vio para a a minha»*J6re«,ncm remédio pnramt eu rar..
Pou 10 anno<i aen 10

nenhuma mod»ficaç/lo
poffrctu meu |>by«teo derachitico, anêmico e

sem crescimen 10.
Duvnmost, entSo, fal.tr

nl«« .Io CAPIVAROL. que liarao* non jor-Kcsulvemos r^rr mai CMa expcriencín e parece «I*¦;;; • »"» d« irAa m^.c. eu mio Horfrin dor afta err» curado, podendo jj Mn-f!. ' f'" dc u>al-r« estava completumen*íHsposto, : mhando a vida como sapateiro, que<»•» ( i««ciro, 11, I, cm Jui* de Pora.

Fernando Luiz
Gil Uiiimqninn,iiMMiiiiminrt j^
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A «V\dn Capichaba* circula ontre os
M-MMMH "»*»*«¦«»«»«<.»«B«B_ai_.

melhores consumidores espirifo-santense s.
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ESCOLAS TVI ATERNAES
A LEI DA REALIDADE E' A LEI DA EDUCAÇÀO

«0 homem sc a^ífa e Deus o conduz»
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0 real, entretanto, <; racional :
os íaetog históricos isolados são

m comu as palavras de um livro que,
para serem coinprehendidas, devem
ser collocadas no lugar oompeten-
te e consideradas em relação ao
volume. Concebendo a historia do
ponto de vista da idea dominante
em toda a grande cadeia dos mes-
mos factos, como é a concepção
tdealística, que admitte um único
espirito a desenvolver-se eterna-
mente, náo se pôde explicar orno*
mento presente, prescindindo do
passado, do mesmo modo qtie o
próprio «eu» e o próprio caracter
nâo podem ser compreheudidos sem
se conhecer toda a historia da vida
individual.

Cada lado da historia -por exem-
pio a philosophia — só pode ser
comprehendida em relaçâaa todos
o.s outros lados.

A historia da philosophia com-
pilada por um positivista reduz-se
a um agrupamento de systemas
heterogêneos.

VÀs um philosopho com sua theo-
ria; eis outro com a doutrina op-
posta; eis um terceiro, mais um.
mais outro, caria qual com idéas
mais absurdas. Aquclla barafunda
de systemas. aquellas contradi-
ções exasperadoras, aquellas idéas
em táó grande oppòsiçâo com o
bom senso faz assemelhar a fami-

lia dos philosophos a nm aggrega-
do de dementes.

A concepção idealisüca. ao con-
trario, vé em toda a historia da
philosophia uma única arvore, que
se vem desenvolvendo desde os
séculos e não se detém na obser-
vação da multiplicidade dos ramos,
das folhas dos systemas» vendo
apenas o desenvolvimento tie uma
única idéa na multiplicidade dos
philosophos e das doutrinas.

Assim o presente momento da
Historia tem suas raizes vitaes na
profundidade dos millenios trans-
corridos» compendiando em si mes*
mo toda a civilização antiga, toda
a época moderna, em summa, toda
a experiência humana.

E' a Historia -observa Lombardo
Radice — aquella reconstrucção do
passado na qtial seja viva a con-
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setenciâ da continuidade do passa-do no presente- Em outras pala-vras, segue n linha do desenvol-
vimento da humana actividade atra-vés das épocas históricas até aos
nossos dias ; para lhes dar um nexo
vital revive a humanidade, sen
tindo nella pulsar a nossa própriavida, como momento daquelíe dra-
ma, e adquirindo a consciência da
nossa mais sublime ÍUncçáO de erra-
turas humanas, de conscientes her-
deiros e perseguidores daquelíe
ideal que — ora escondido e silen-
cioso, ora manifesto e ruidoso —
agita o passado, impellindo-o ade
ante do porvir.»

A Historia depende de Deus, cau-
sa de todas as cousas e de todo.s
os seus effeitos, diz nos a conce-
peão christã, baseada nos principio»
philosophicos,

Effectivamente elia nos diz, positiya e claramente, que é impossi-
vel prescindir da idea de um Ser
.Superior como determinante do.s
acontecimentos humanos, não ha-
vendo entre elles ligação puramen-te mechanica e sem concatenação
para um escopo ascencional.

Diz-nos aitida que seenas, que sedesenrolam em apparente antago-
nismo e que consideradas isolada-
mente não apparentam nexo entre
si, são, entretanto, seenas que fa-
/em parte de um único drama
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"Vlrin Caplchaba». no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado da E#p4rik) Santo.
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providenciai c que o papel década
geração 6 colher o fruto semeado
pela geração precedente, é deitar
sementes que írutiflcaráo para as
gerações cfo porvir.

Duas potências diametralmente
oppostas — o Bem e o Mal — agem
rm eterno conflicto desde os alho-
res da Humanidade.

0 Mal gera a dor eé justamente
da dôr que quasi sempre .surge um
Bem, Á limitada mente humana, á
semelhança da mente infantil que
não comprehendea adulta, não pode
desvendar, na sua plenitude, sem
0 facho da Fé, o mistério da dôr
e atinar com o motivo pelo qualDeus permittc que 0 Mal impere»
muita vezes, sobre o Hem-

Entretanto, vislumbres que cia-
ream um pouco as trevas densas
ilo mystenn, vem nol-osdar apro-
pria razão humana, que já percebe
que nâo haveria o. prazer da vi-
eloria sem a lueta e que as facul-
dados da alma náo poderiam au
grnentar sua potência sem o esfor
<;o necessário para vencer as rc-
sistencias.

Parece logiro que deve ser in
dispensável luetar contra elemen-
tos sinistros para que as creaturas
se adextrem nas luetas e se aper
feiçôem a golpes de esforço pro-
prio para tornar mais dàce e inef-
favel o prazer do triumpho. E que1 a potência divina se limite a eonv
bater a fúria insana das investidas
do Mal, com a calma tranquilla das
«ousas santas, deixando aos pro-
prios mortaes a missão de firmar
cada vez mais entre elles o dominio
do Pom e da Verdade, em cuja esco
la se íorjam os peritos cultivadores
do Campo humano e os hábeis ope-
rários, que drlineam e constróem o
edifício da felicidade universal.

O que refulge luminosamente é
qtie o próprio Mal náo prejudicaa racionalidade da Historia, por-
que Deus do próprio Mal sabe ex-
trahir o Bem.

O homem precisa conhecer a
doutrina da Providencia Divina ela
borada com tanta opportunidade
por S. Agostinho, na hora terrível
das invasões barbaras, solucionan
do o pioblema do Mal, seja com
a consideração sobre a verdadei-
ra razão da intellegibilidade doreal.

Neste agitar da sociedade huma-
na. como que impellida por uma
força irresistível a. devorara via do
progresso, é necessário, é impres
cindivel que antes de mais nada
se cogite de combater o absurdo
que existe na theoria, positivista,affinnando que o homem oum ob-
jecto entre outros objectos, conca-
tenado a elles por um vinculo inc-
xoravei e que a educação depende
da influencia determinante que os
outros exercem sobre nós, assim
como o principio de unidade reside
nas eousas.

Carolina Pichler.
(Continua)
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G UTERO DÜENTE
J^139ffiB5SaHBS5SSS2SK!IBEaillB^^min e muro m mm rssss:

i

1* — Inflammação do Utero;
2/ — Catarrho do Utero;

Corrimentoa do Utero;
Colicas do Utero;
Hemorrbagias do Utero;
Dysmenorrhéa (regras dolorosas, anormaes);

-¦ Amenorrhéa (falta cie regras);
Leucorrhéa (flores brancas);

-Perturbações da Puberdade;
-Favorece os phcnomenoB cia Gravidez;

11.°— Combate os enjôos e vômitos da Gravidez,
12." — Evita 03 Abortos e outras Perturbações;

Facilita o Parto;
Acalma as Dores de Cabeça, Vertigens, etc

15.* — Pwestabelece o appetite;
16/ - - Tonifica o Utero.

d.
* *

5.*
6."
7,'
8.8
9."

10."

i O-

14.

íi A VIDA DA MULHER: DÁ-LHE SAÚDE, ALEGRIA E VIGOR
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PHAPMACIAS E DROGARIAS

IMPALUDISMO
MALEITAS

INTERMITTENTES
DE TPEMEDEIRA

CACHEXSAS PALUSTRES
CURA EM 3A6 DIAS. PELAS

ITO
NAS WAPM.;C!AS U dqooapias
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Refinação, tníuraçao o commorcio do

Tem zemvr® ém stoefe: s As.iucar mascavo, mascavl-
nho, orystul. triturado e refüniado.
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Rua Mfsael Penna, 4 e Avenida CleUo Nunes, 37 g
SANTq VICTORIAj
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Temos sobre nossa mesa um
exemplar do ultimo K e I a t ori o ,
apresentado pelo sr. secretario da
[nstrucção ao exmo. sr, Presidente
do Estado-

Fugindo á norma corriqueira em
qüé, quasi sempre» sáo vasados os
documentos dessa natureza, esse
trabalho, de par com os mais eom-
pleto> informes sobre a situação
do ensino publico espirito-santen-
sc, coordena e enfeixa opportunas
e brilhantes susrgestôes sobre aqueb
le assumpto, alvitrando meios eíli-
cientes de desenvolvefo e melho
rabo.

Aliás, de um dos nossos
actívos e esclarecidos mestre eu
questões de organização escolar,
como o dr. Ubaldo Ramalhete Maia.
nara quem* {\ frente da pasta da
Instrucção ou afastado delia, tem
sido sempre motivo de zelosas
cogitações todos os lhemas, que
dizem eom a cultura mental da
mocidade* nâo sc poderia esperar
sinâo um trabalho consciencioso e
oífieaz, como o que temos sob os
olhos.

Bom será que o Poder Executivo,
permanecendo no seu propósito de
acolher e realizar as boas idéas
dos que com c 1! e coi l a b < > ra m.i ap res-
sando a civilização dõ Estadt>, não
deixeinaproveitadas as excclientes
suggestòes dc seu digno auxiliar.

Agradecemos o exemplar rece*
bido.
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Com o tratamento pelo Eíixir de
Inflame, o doente experimenta logo uma
transformação no seu estado geral; o
appctitc augmenta* a digestão se faz com
facilidade (devido ao arsênico), a côr
torna-se rosada, o rosto mais fresco,
meibor disposição para o trabalho, mais
força oos músculos, mais resistência á
fadiga e respiração fácil.

O doente torna-se florescente, mais
gordo, sente uma Sensação de bem estar
muito notável. O Eíixir de Inflame é 6
único depurativo-tonieo, em cuja formula
trí-iodada, entram o arsênico e o hydrar-
gido e é tâo saboroso como qualquer li-
cor de mesa.
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te. Os produetos cio laboratório «Sabão Russo» .;«wW'-í-«~*'*r'*'" ,
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SABÃO RUSSO
(solido e liquido)
o mais hygiemco,
saudável e per-
fumado, contra

pp a$saduras,.contu-
fâi\ sõcs7~"queimadu-

ras* dores, espi-
nhas,pannos,cas*
pa, comichôes e
suores fétidos.

Amacia e embeb
lezn a cutis.
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0 SEGREDO DA
SULTANA

a íi ií ep hei ica

Branqueia,re{reS'
ca, amacia e em-

hclleza a cutis.
Corrige os defei-
tos do rosto» tor-
uando-o como
uma imagem gra-

ciosa.
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Nossos anniinclos* paginam-se com bôa collaboração o que torna a sua leitura ;nfa!livel
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Licença n. 511 de 26 dc Março de 1906
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De um abalísado clinico pelotense
Ku abaixo assignado, doutor em medicina pela faculdade de Londres e approvado r)eia

çto Kio de Janeiro, mrmb.o ,1c varias sociedades scienlilieas da Inglaterra, presidente do Cen-
Sarquez°dé Pombal V° 

^ ho']úlacs PorU,Sucz fl« Beneficência Allemá e Associação

tnlar ^PFTTn^ íin,lüS na minhí! dinica Particular e hospi-talai (> ILIIOKA1. Dli ANGICO PhLOJhNSE, sempre com magníficos resultadosConhecedor dé sna fórmula, enconfrò-me habilitado para emiuír acerca do me*mo e dosseus elleitos thcrapetmeos opinião conseienciosa c imparcial, considerando-o, de todos os pre-parados congêneres, uni «los melhores c mais efficazes para debellar as enfermidades'das viasrespiratórias, de tanta freqüência neste clima.
Pelotas, setembro dc l(>2l. I>r. W. I\ Romano.

MUM.A KKroNHKrih \ PELO NOTÓRIO A. E. MiCHER,

Em VICTORIA : DROGARIA (í. KOI ltA4 II & Co.
; O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as pharma-cias e drogarias de iodos os Estados do Brasil.

Deposite Geral: DROGARIA EDUARDO C. SEQUEIRA-Pelotas
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ASSAIHKAS SOB 08 SEIOS, nas dobras de gordura dn pelle do ventre,rachas entremos dedos dos pés, oc/.emas infantis, etc. saram em três tempos como uso do PO PELOTENSE (\m: 54|Je 16/2/918). Caixa 2$000 rs. na DrogariaPacheco. 4.v-4/—Rua dos Andradas-Rio. E' bom e barato. Leia a bülla
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Verd Dur
Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são Mais

Perigosos do que o Veneno das Cobras.

Assim disse e assim escreveu o Dr. Peter Cray, distincto Partciro
e o Medico especialista de maior clinica ua Austrália.

Esta 6 uma Cirande Verdade, qüe o povo nao deve nunca esquecer.

De uma carta deste illustre homem de sciencia, (jue recebi cm Nova
York. transcrevo o seguinte:

41 l.u sempre odiei e continuo a odiar os Máos Remédios, fabricados
e annuneiados por pessoas ignorantes, (jue nada entendem de Medicina.

"Saiba; meu caro Sr. Dario Arthcnes de Ávila, que os Máos Reme-
dois são muito mais perigosos do cjue o Veneno das Cobras!

" Por isto, eu só receito e aconselho qualquer remédio depois de
verificar duranle muito tempo e examinar, com todo rigor, se realmente
elle merece a minha absoluta confiança; porque não tenho o direito de
brincar com a Saúde c a Vida dos meus doentes.

" Foi 0 que fiz eom O Regulador Gesteira e Ventre-Livre, quando
clles começaram a ser annuneiados nos jornaes da Austrália e Nova
Zelândia; examinei-os eom o maior rigor, durante alguns annos, cm
minha clinica particular v também nos hospitaes, obtendo sempre as
mais brilhantes provas de que estes dois remédios são os melhores, sem
duvida nenhuma, os melhores qüe encontrei ate hoje.

"São os únicos que inspiram confiança completa e despertam o meu
sincero enthusiasmo.

"Aqui, em minha clinica, e nos hospitaes, receito e aconselho muito
o Regulador Gesteira e Ventre-Livre, porque, pelos admiráveis resui-
tados que consegui no tratamento das mais graves Moléstias, pude
certificar-me que sào remédios dc um Verdadeiro Medico Especialista."

Muita razão tem o glorioso Dr. Peter (iray de faliar assim.
Eu também não ppsso perdoar que certos indivíduos (jue não são

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

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

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

* *

Dacio Arthenes de Ávila

(Direcior da Fiscalisaçao da Propaganda dos Remédios
do Dr. J. Gesteira, nos Paizes Estrangeiros,)


