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Aquelle d o ce
idylhodosdois viu-
vinhos vae ca mi-
nhanrio a passos
bem largos e tem
sido muito apre-
ciado por Quantos
tem tido a oppor-
timida.de dc velos»
todas as noites»
junlinhos* n ü m a
palestra muito do-
ce e muito longa,
ao luar romântico
destas noites fri-

*
? ?

U jardim da pra-
ça da Independeu-
cia tem se trans*
formado em lindo
pretexto para pas-
seios e doces idyl-
los de muita gen-
te. Ató aquelle jo-
vem morador do Parque Moscoso,
que por alguns annos estudou nas
terras lusas, se tem deliciado em
esplendidos passeios pelo jardim
táo mimoso, ao lado da jovem pro-
fessôra...
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cia de sua presen
ca.

Mas <pial será
das quatro irmãs a
preferida?

*
* *

Tivemos noticia — e estamos de
sobreaviso -de certo «namoro de
oratório» na cidade alta, onde são
vários os «casos» sob a alçada do
deus brejeiro, cujo trabalho cons-
tante é unir, na terra, os corações»
aos pares.

Si houver conveniência, divulga-
remos, de maneira menos vaga, o
mais que apurai mos a respeito.

*

Também soubemos que ha al-
guem. tâo ferozmente ciumento,
que, para castigar suppostos flirts
de sua eleita, náo lhe tem poupa-
do a tortura dos belliseôes...

Safa ! Que Othelo !

A troca de amáveis gentilezas em
cartas, que tiveram publica vulga-
rizaçâo. parece que tez o jornalis-
ta mais constante do orgáo oííicial
esqueceç um pouco suas orações á
santa Crsulina.com o espirito cheio
de lendas, de idealismos. de the-
souros oceultos, como o grande
Dumas, quando escreveu o famo-
solConde de Monte Christo, onde
certa personagem feminina ficou
eterna...

•

Ha curiosidade em se saber, ali-
nal, em que acabarão as visitas
cíp enxundioso jornalista vespertino
a certa casa. onde o pretexto da
doença já justificou a impertinen-
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O sr. Joaquim Cabral,^habil guar-
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da-livros, nosso assignante em

Calçado.
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Vae num crescen"
do cada vez maior,
a vôo de aeroplano,
aquelle enteio do
louro íilho£da ve
lha e austera Albion
com a lotira des
cendente. da terra
das mesquitas. Náo
sáo mais só os pas-
seios pela praça
da Independência
que Alfinete tem no-
tado. Também as
palestras na ladei-
ra táo socegadare
as sessões de cine-
ma aos domingos.,.

A joven declamadora, que ulti-
mamente se retrahiu tanto na so-
cie dade 4foi emfim posta á prova
e lhe descobriram a causa do seti
recolhimento. Não è o facto de ser
elia filha cie Maria que a faz assim
táo nostálgica, mas a saudade da-
quelle poeta tão suave» que reside
numa cidade muito florescente, do
sul dó Estado...

O jovem exalumuo da escola
militar, hoje estudante de enge-
nharia, parece que vae prolongar
as suas ferias por mais algum tem*
po, pois dizem que agora elle anda
mesmo disposto a medir distan-
cia exacta que ha enlre sua casa e
certa residência da nova rua que
tica paralella á rua Duque fie Ca-
xi as. ? <

* *

O jovem sportsman e auxiliar dt
uma das nossas casas bancarias.
também ex-alumo da V. Militar,
parece estar mesmo com fortes in-
ciinações para o capitalismo. Pelo
menos, é o que dizem por ahi as
más línguas*-

Alfinete
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POESIA popular no Brasil nâo

. teve, como em Portugal* o seu
estádio de nobreza.

. Os fidalgos da possessão portu-
güesa tinham, melhor que deva-
neios contemplativos, sede de ouro,
Orgulho pelo poderio: conquistar,
gosar, mandar — eis a divisa.

Entre nós. a inspirarão 'popular,
recebendo o contingente de alem-
mar, tornou-se para logo anonvmo,
de feição puramente do povo.somdefinir uma classe, mas earacteri-
sando o periodo de formação eth-
nologica.

Nâp tivemos,Cambem, os JOgraes,nem a musa picaresca e louva mi-
nheiro, que andasse de feira em fei-
ra, fazendo do mcnestrel um devoto
langoroso das paixões amorosas.

Não. No Brasil, depois dos can-
tos religiosos de Anchieta. deco-
rados pelos aborigenns, e da re-
beklia rimada de Grégòri6 Mattos,
a poesia, a cantiga popular foi o
que devia ser: reminiseeneins de
cantares porluguezes, preoçcupà-
çao dos assumptos locaes : os bois,
as brecas, dos roçados, as lendas
selvagens e os desafios do cabradr chapéu de couro e faca de ponta.

Origem portuguesa :
*<)k, çarina verde da Índia,
Mangericáo de Gàsiella,
Neste teu peito, menina,
Paz meu amor sentinella».

i )utra fei rão :
«Marinheiro, pc de chumbo,
Calcanhar de Irigideira.
Quem te deu está ousadia
De casar com brasileira»,

J)e origem selvagem :
çèMaria.) honíem, na matta,
Cirande sobral O senti ;
Escuta quero contar-te
Ern que camisas me vi,
Fiquei sem fala. e já tonto
Dentro í\a matta cahi.

«Era um boi. liso. Rabicho*
boi de fama conhecido,
Mmha senhora Gerahia.
Já me tinha por perdido-*.

Nesta estrophe sertaneja, nula se
a feição mixta da poesia popular;
«Do chifre áo boi Adão,
Delle fez-se uma canoa.
bra passar o povo todo
Do Maranhão pVa Lisboa*.

Passando por taes estádios, che-
gamos ao periodo actual, que sâoos desafios, as agressões do ma-tuto rude c boçal, com o calor dotalento inculto a escaldar-lhe 

" 
afronte.

Desabo entre dois cantadoresnorte*nogrândenses;

A isso o contender, irônico, res-
pondet
«Eu peguei o João Vkir..
Dentro da minha vasa tt te,hoendo os m-vus gerimuns,Comendo o capim mandante.,,»

Desses speeimens, se depre-hende quão différcnte é a historiaa corrente evolucional dessa poe-^sia, que, entretanto, é" o espelhode uma civilização.

dí
Em Portugal, sáo as lendas c tra-

«Cabral você não fale
Dos caboclos da Daninha,
Si não cpier que a minha laça
Saia fora rla bainha.
Sen cabra táo atrevido,
Cabra ladrão de galliuha».

—
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Agradeço-te de coração oteu conselho, minha amiga : es-
lou boa! I m sb vidro dn EU-

Eu cortava, minha velha,
\)c lenha este bom feixinho,
Quando vi sahir da matta
Um medonho cahoqnittho.
Com um cachimbo no queixo
Montado num poreo-espinho».

Assumpto puramente local, obe-
Recendo ao typo formado do ser-
tanejo mestiço :
«Amanhecia. A viola
gemia, bôa e saudosa,
Tocada pelo pachola
Manoel José de Sousa,
Irmão de Joaquim Pitanga
R neto da Chica Rosa».

Nesta quadra do Rahi.xo dá Ce-
ral da :

GVNOL *>ai\Tf.a o sexo Fe

39

m

minino o afamado Medieamen-
to, que todos os jornaes au-
nuci m, restituiu me a comba-
lida saude, fez-me calma e
trouxe-me alegria, que me dei-
xa finalmente* viver uma ou

tra existência feliz.
EIGYNOL é Tônico Sc-
dativo do 1 tero e Ovarios.

E' efficaz nas inflamações.
Colhcas de Ctero e Ovarios,
Suspensão, Heinorrhaeja, Hor'
rhoidas. Anemia, Mores Bran
cas, ou Corrimento. Manchas

de Rosto.
Vende-se nas Pharmacias

e Drogarias.
•« II ' aa, aa II * H

ações de diversos povos, que naVnmsula se váo fundir num typoúnico em emotividade contempla-

No Brasil é aquelle mesmo povoemigrado para formar uni, typonovo. dotado da mesma sensíbili-dade esihetica, quiçá mais ardentee impetuoso.
As or irás modalidades por que o

fofkr*tore ç estudado, seguem amesma ordem de considerações;
os cantos sáo emmaranhados decrendices e legendas locaes ; as-sim como as lendas aborígenes cor-rem entremeadas de concepções
cie índole curopéa.

As lendas de Guanabara; de Ca-bèdelio (duas nymphas do rio Pa-rahyba, (pie se transformam nasfrondosas gamelleiras, ainda ifpjefa existentes) í de Gramante; Ca-turité; da serpente e do carro debois de Extremos, (Rio C. do Nor-te); das dunas de Afucutipè; daMãe aa l.uu , d,, Mac dágua e tan.tas outras — sáo produetos indige-
nas, adulterados pela influencia
portuguesa,

E uma notável differença existeentre a poesia e as outras mani-festações do folke-lore* e é que.e « quanto a poesia partindo verso
portuguez até o desafio acerbo dosertanejo nortista, evoluindo por-tanto, a lenda ficou estagnada, tèn-do, apenas, recebido os contingen-
íes da interpretação e narração ámoda lusa.

isto prova, simplesmente, que aacompanha a civilização de um po-vo, e a lenda, a narrativa que atradição enfeita de mvthos e eus-cenações phantasistas, c mais es-
tavel, aècumula-se de fragmento
em fragmente, pelo passar dos se-tidos, offereceodo a apparencia
mvstica com que a enxergamos,
devido ao mesmo phenomeno rieóptica gue, pela distancia. *nos faz
descortinar a serrania engolfada
no ethcr eeruleo, a confundir-se o
ceu na comrnissura do horizonte...

Alberto Carrilho
¦i

(Segue)
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é o meu
tioCaram i

#/

(9 AM/VO wírií Wfco *>
papae, informa Stellinha, 4
a pessoa mais sympathiea
da familia; franco, amável
e eom o coração maior qne.
a sua fazenda de cale. De
vez em quando vem á
cidade desctmcar dos tra-
bai hos do C a m p tr. lv
alegre, folião e penerosir.
Naturalmente elle não se

i
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chama
nome
ll

animou(
Mali

b ; o seu
mas nós

te puzemos esse appelido
nas

por (pie, sempre que a Inuma
0 satisfaz ou surprehendc. ¦¦ _W, *t* '

dl* lelle exclama com o seu
vozeirão atI< ornem. do
campo: Caramba! n

r* ».• ..t-
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GTIO 
CARAMBA vende saúde. Entretanto, ás vezes,

acontece, nas suas vindas á cidade, exceder-se no fumo
e no álcool, passar noites em claro a divertir-se com amigos e o resultado
é, pela manhã, uma dôr de cabeça e um mal estar de todos os diabos.

O tio não se impressiona; é que elle já conhece o remédio infallivel

para o mal; dois comprimidos de

(&FIASPIRIAA
e em cinco minutos
rinho!

Caramba! eil-o alegre e lépido como ura passa-

Por isso, sempre que vem á cidade, traz comsigo um tubo do excellente
remédio e em casa tem sempre uns dois ou tres mais, para attender ao

pessoal da fazenda. No meu "rancho," costuma elle dizer, primeiro o pão
e depois a Cafiaspirina,

E' que o tio Caramba sabe muito Item
que nada de melhor existe eontra os
dores de cabeça, de dentes e de ouvi-
do: lietralgias e rbeumatismos. hste
remédio utliviu rapidamente* restaura
as forcas e não affeeta o coração nem
os rias.

A
BAYER

A próxima apresentação que a Vossas
Senhorias fará a srmpathica Stellinha
é de um personagem interessantíssimo,
o Sr. Medeiros, noivo de sua mana,
político* literato, orador* etc, etc. ISão
deixem de travar relações com elle.
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Foot-ball
Dos últimos jogos efftctuados, o

melhor foi. sem duvida, o do «Sto.
Antônio x Vietoria». As esquadras
priueipaes estavam mais ou menos
equilibradas, e os disputantes dis-
postos a tudo empregarem para
conseguir a vietoria.

No encontro preliminar o «Sto.
Antônio» conseguiu vencer pela
contagem dc l.\(). (pie bem «xpri-
me o (pie foi o desenrolar da pu-
gna,

Apôs este jOgOj teve inicio o dos
primeiros quadros. Como já disse-
mos, foi uma luta cheia de lances
emocionantes, dado o equilíbrio de
forças. No «team» do -<Sto. Anto-
nio», os «forwards». muito embora
náo tivessem bôa combinação, a-
etuaram muito melhor que os fio
«Vietoria» os quaes estavam numa
desorganização completa. A linha
média de a m hos os conjuntos
agiu improlicientemento. A mesma
cousa. porém, não podemos dizer
dos trios íinacs.O do Club alvi-rubro,
sempre vigilante, fez fracassar qua-
si todos os avanços dos «forvvards»
contrários. O do «team» alvi-ceru-
leo desenvolveu uma actividade tal.
que impediu a derrota por um «sco-
re» mais elevado. Achamos que o
Daniel fez mais do que exigia a
sua posição, pois se encontrava em
todo o pontoperigoso.Quantoáseon-
dições de en treinamento de ambos
os con ten dores, foram péssimas.
H o u v e jogadores que involun
tariamente auxiliaram os adversa-
rios, com tiradas mal feitas, com
passes mal dados, corn «schoots»
para traz e com uma infinidade de
outros defeitos, que evidenciaram
a falta de exercícios. Quando falta-
vam mais ou menos 10 minutos
para terminar o 2? «half-tíme», o
«goabkeepcr» do «S. Antônio» fez
uma pegada e ficou por muito tem-
po com a bola nas mãos. A linha
victoriense, que ia entrando, cer-
eou-o. O Déca deu lhe uma carg;a,

que resultou numa aggressâò por
parte do referido «keeper», moti-
vando não só a intervenção de ou
tros jogadores, como também uma
colossal invasão no campo, pelos«torcidas» exaltados. E o campo
transformou se num «ring», onde
vimos diversos* grupos de jogado-
res e assistentes, empenhados nu-
ma disputadissima luta de box.

Que bello Iim deum «match» pa-
trocinado pela nossa Entidade 11!
Receberão, os responsáveis, mn
castigo enérgico? Uu continuara a
Liga a ser condescendente com essa
casta de gente V Pr ram estas ns
perguntas^ feitas pelos assistentes
sensatos, (pie se deixaram ficar nas
archibaneadas. Terminadas as see-
nas de pugilato, a policia conse-
guiu dispersar os calmos interven
tores. proseguindo o jogo de... ton-
rada, como facilmente se deduz.

E com o *seore» de 3x2. favo-
ravel ao «S. Antônio», terminou o
memorável encontro- Serviu de
juiz o sr. Plihio Reis, quc se viu
seriamente atrapalhado com os dis-
ci pi i nados ptayers. Que ex cel len te
carg:o é o de «referee» nessas oc*
casioes :

Remo
Conforme já noticiámos, a dire-

doria do «Saldanha da Gama» fez,
ante-hontem &9, uma commcmorn-
ção condigna do seu 25? anniver-
sario de fundarão. Amanhã deve
realizar sea grandiosa parada nau ti-
ca, na qual o veterano Club apre-
sentará ao povo victoriense toda a
sua flotilha devidamente tripulada.
Desfilará em continência ao exmo.
sr. Presidente do Estado e a se-
eruir dirigirse-á para a sede, alim
de assistir ao arriar da bandeira.

Fomos, ainda, informados de que
a perseverante direetoria pretende
promover uma regata regional em
agosto entrante ; julgamos (pie tal-
vez os seus esforços sejam balda-
dos. em vista do pouco caso, que
a Liga vem dando á sua Secção

Náutica. Para se provar isto, é
bastante dizer que as medalhas da
ultima regata levada a pffeito pelo
glorioso «Alvares Cabral», até ago-
ra ainda não foram entregues, por
negligencia exclusiva da Liga. Lor
outro lado, tomos a acerescentar (jue
é im pres cindi vel para effeito de
classificação dos nossos «rowcrs»
(falamos da classificação ofíiciai),
a organização de um Código de
Regatas, afim de serem evitadas
as faltas que quasi sempre se ve-
ri ficam nas competições náuticas.
Ê por quo a Liga não tem ainda
esta Secção regularizada, quandoha mais fie um anno que foi crea-
da e possue quatro Clubs filiados?
Achamos que já tem idade para
promover «certamens» aquáticos.

A quem interessar

Com este titulo iniciaremos, no
próximo numero e a seguir, uma
vez por mez, algumas ponderações
sobre a forma de eu treinamento.
<pier em conjunto, (píer individu
almente, eom o fim de fielmente
cumprirmos o programmn por nós
traçado, ao arearmos a presente
secção.

É1 evidente (jue os interessados
não irão ter regras e processos de
apparelhamento fie nossa invenção»
pois nos falta a autoridade para
tanto. Apresentaremos suggestões
impostas e acceitas nos grandes
centros, por mestres como: Seu-
í* et, Ern. Weber, Alexandre J,
líogarty e Piatcro.

Como estão vendo os nossos loi-
tores. nada mais fazemos fio que
servir de mediadores, d e s s c s
famosos «entreineurs». para que
sejam conhecidos e religiosamente
obedecidos pelos uplavers» capi-
chabas, afim de chegarmos ao ni-
vel dos meios, onde os desportos
attingirnm o gráo mais elevado de
desenvolvimento e de applieação.

Edukeeper

Nossas publicações sào gratuitas, em vista dos excellentes negócios, que proporcionam
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0 ultimo invento norte-americano asse-
gura vos completa extirparão dos cabHIossupérfluos do rosto, braços, etc. A Depl-
lina Sarah é o producto até hoje exis*
tente fiará aquellç fim* Applicai-o e nota-reis que os cabelios sáera com as rai-
zes. Outros depilatorios a venda no mer-
cado mais nào fazem que cortar os cabel-los. fazendo o effeito de uma navalha* De-
volveremos a importância, si não der o re-

sultado desejado.
Preço do tubo 20S000; pelo correio,-ÍSOOO. Depositários para todo o Bra-
sit: IA DA SILVA NEVES & CIA. - A*

venda etn todas as períumârias.RIJA BUENOS AYRES, 27a - Rio DE-: JANEIRO,*-
Teleph. Norte 4()íV> — Caixa postal 2398

(Siniverdes alguma informação de sigillo
a f>edii\ podeis dirigir cartas a Mmr. K.

Harris, para o nosso endereço.)

•Ai ;

' i''i'

AA

II IU
sn o w:*aut n"ssilU

.. ^it^MUfcnj*, ,mnM9*MMiÍ<

VENDA de LOTES"
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na chácara da VIUVA CALMON

PRAIA COMPRIDA

iras

Lotes de 400 a 800 metros qua-drados, em prestações ou a vista,
desde 600$ até 2:000$.

I

Tratar das 8 ás to e das ts ás 17
COM

João De F. Ribeiro
i ¦ -.

IRu-a Jeronymo Monteiro, 6 - sob.

VICTORIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

II Am
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| Telegs.: «PRADINHO»

| Caixa postal, 3867
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Escriptorio:
Rua do (:ommercio, 44

IVictoria listado do fi. Sanfo I
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Os mais procu»*nícs consumidores sào asslgnantes da »Vtda Capichaba
lv-
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CHARADAS

Por ter licença do mestre, nada
lhe impede de ir ao rcereio— 2 2

(»nsto de dormir de banda para
náo acordar aborrecido*- 2-2

No instrumento dc Tiradentes eu
nftp loco com medo da guilhotina
- l. | 2

Além de genioso, é malcretido e
grosseiro — 1 »2

Kste tecido nâo vale um... gaia
nhoto- 1*2

.Gost da mulher pi endada <* faça
0 Seu enlace, mostinndo ser loa
sileiro -2-2 I

Sem talha alguma, embora sem
talento, ao melhor tlecifrmlòiVpeçp
«matar?) esta eharad.i "2*3.

L0G0GRIPH0
Por que duvidas deste amor.Zizinha.
Duè lenho te pirado muito, a sós ?
Essa descrença a vida me e.spesi-

j nha 6 7.2.10,1
Causando nalma um sentimento

| atroz.

Km pleno alvorecer, ao pé da vi-
| nha IOi ta.7.fU>,7

Num beijo quente, ques embargou-
( me a voz,

Dizcr-te eu pude assim: Tu serás
| minha... (,..'í 6» 1 »8

K tU rlisseste: Que sorá de nos V !

No teu pensar, si o fingimento c
| norma. 2i7.9»6t5

Meu coração eomprehende doutra
| forma, 1,2,10,4

Ninguém deve julgar todos por si...

Eu guardo estas palavras, quc dis-
[ seste 6,5,8,2,3

No juramento santo que fiièste :
cEu nunca mais me esquecerei (lc Ul»

JDoijlingOS Dias Santos.

DKCIKRAÇüES MAS ULTIMAS
CHARADAS PUBLICADAS

Noimahsta. — Camada, - Caraça.
—-Sanguesuga*— Naufragado.—Der-

Companhia Cervejaria

BRAHMA
TEUTONIA

BRAHMA - P0RTER

MALZBIER

as cervejas serRprç preferidas
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN--
w.w*»ffi5.--*ifí'WiWM»*Wfe(*W .

Rua General Osório, 8-IO

VICTORIA
— Estado do Espirito Santo —

r.imndi». - Páramo. - Romance*
Ambiente. —Chocalho. -Morsolo.

Picardia. - Maçaroca.
de. — Lardu.

Lòngévida4

¦. «««B-rf u.a.<*mi b"^k ^c»B»w*Pjr.*iiapa»fW?.A

********M
« ARMAZÉM
Jf de seccos e molhados
^V __ —.—«-.

Neffa&DalIa Ferragens grossas
por ataccido.

Eupeotallstas é Ira portado res de aguardente, álcool e xnrque em alta escala.

Endereço teleg.: NEFDAbLA — Caixa postal, 3961 - Telephone, 366

fe

fe

fe

íí Rua 1* de Março, 12— V 1 C T ORI A— Estado do Espirito Santo $
*\ VA.•K

? ?*
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reside na suavidade da brancura da sua cutis, que pode conseguir e conservar com o
emprego diário de «O SEGREDO DA SULTANA» e o uso de um bom sabonete perfeito.

Este náo pode ser outro que o SABÁO RUSSO (solido), medicinal, de espuma abundantis-
sima e suave, que livra os poros de toda a impureza.

A' venda em todo at parle.

LABORATÓRIO DO «SABÃO RU550»-RI0
181 aa

¦?' , , 
'" ^

0 valor de um folheto .

F

• ¦

' 'J*™».»*V,Jlfc. ... _i*»«^- **

Minhn*c<poíía nunca foi -
muilo forte ; nua saudo,
porém,; abateu-se eom F
íi perda de no.S;*o j)ri-
mogcnilo, agravai.do-».• £íle modo irti pressiona nll ¦ 

-

o símj estudo.
Extraordinário em

magrenmenn», e.xee* fcH.va pallidez, desanimo, jjabsoluta falia de ap-
pente. palpilaçOc» do
roraçfio, eolHeas mrns*
(mães étç**-*^6aS sen cs*

tado.
Bsgotádoiü todos os

reeursos medico*, retor-
remos no Capivarol,
por seu desejo,(por tor
!Í,lo < uras maravilhosas

ern nn. folheto*)
Ao fim dc 3 metes e

u*o continuado, resta*
l.eleeeu-se completa
rnentei tornando-se for-
t-*, gordo, alegre e feliz
pela insfjiraçíia que li-

vera»
.Seis mexes depois concebeu, gosando sempre optima saúde*

contando «» nosso filhinho, hoje, .'. mea.es e alimentando-se far*
lamente com ;..>undantc leite materno.

Julgámos iiâ nosso dever patentea-lhe a nossa graíidlío*, en*
viauiJn lhi* este eom n photographia del|a.

framisctf José de Paula
(Gerente ria Casa Rodrigues)

Juiz i\r F.u a, 1 de junho de WI4?.

È
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} vivacqua, Irmãos & C. |

xJ

4{
4n
4<
4<
4<
4.
4i
4i
4{
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4i
4s
4n
4{
4,
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4<
4i
4{<K
4.
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4<
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4i•K
4i
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4i
4(
4s
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EXPORTAÇÃO DE CAFÉ-
ftIMPORTAÇÃO DEVARIOS ARTIGOS3

COMMERCIO DE ARROZ
Caixa postal n. 3917

End. tel; VIVACQUA

H
ft

\X
ft
ft
ft

«Anglo-Mexicana Petroleum
Comp. Li td.»

CORRESPONDENTES DE:
National City Bank of .Ww York

The Royal Bank of Canadá ^
Ca na dian Bank of Comn ir* rec

Banque Italo-Bclga, Kio
Banco Pelotense

Banco 1 IvpolhocariQ e .Agre. K. Minas Üeraés.i
Banco Catliolico rio Brasil.

Vietoria

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ftKstado do E. Sunto £
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Qiier V. Ex. vestir-se bem e eom

pouco dinheiro ?

PROCURE
a filial da

(Alfaiataria Guanabara
Rua E de Março,34—Victoria-E. Santo

-¦'»yic.r.:|^^
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a UTERD DOENTE
jprp^A-

Mi SEGUinitS
1.* — Inflammação do Utero;
2.° - Catarrho do Utero;
3/ _ Corrimentos do Utero;
4.# —Colicas do Utero;
bi — Hemorrhagias do Utero;
6 • _ Dysmenorrhéa (regras dolorosas, anormaes);
7.'~-Amenorrhéa (falta de regras);
Si — Leucorrhéa (flores brancas);
9° _ Perturbações da Puberdade;

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

É A VIDA OA MULHER DÁ-LHE SAÚDE, ALKQRIA E VIGOK

MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PHARMACIAS E DROQARIAS

IMPALUDISMO
MALEITAS. SEZÕES.

FEBRES INTEPMITTENTES.
FEBRES DE TREMEDEIRA.
CACMEXIAS PALUSTRES.

CURA CM 3 A6 DIAS. PELAS

PIL01 AS ESPIRITO SANTO
NAS PHARMACIAS B OQOOARIAS 

30 * 7 \âAÍ
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PHARMACIA E DROGARIA
I

# «POPULAR»
G. Roubach & C lu

Grande deposito do

DROGAS E PRODUCTOS CH/MICOS
1 Importação directa das principaes fabricas

nacionaes e estrangeiras

C. roSTAI.Mia—jiiid. Tel. ROUBACH

RUA PRIMEIRO DE MARÇO. 20

VIcforf a E-* K. Sanlo
•«

j
Germano Gerhardt

Livros
Obras de Direito, Medicina, Pharmaeía. Ücloh-

» tologia. íingenharin, Agricultura.
&>¦

Romances, Kovdlas.Conlôs* Poesias
Diecionarios.

Boas encadernações» próprias para presentes.
Completo surti mento cie livras escolares

*£iei rolas
gitiirias «Ia fabrica "Victor

\ oxophoncs. Gramophones, apparethos íalan es
typo «Kodak»*

Discos Victor, Odeon, Popular
Sempre novidades.

< 'um ertínas, Harmônicas e Gaitas, Violões* Vio
las, Bandolins e Cavaquinhos.

EncordoamentOi méibodos, etc.

Rua Jeronymo Monteiro, 11. 7
VICIOU IA

% *t. M *¦ '01 ¦ »«,»-<>

KSTADO 1)0 ESPIRITO SANTO

*mr~~Ífrr.**v<,W-r' ¦.¦¦VmZ.iZm. ...,,»-w ..mmm. • ¦¦-.¦9"** ¦ UmmmJmeZ. tJMnAíWZ. ^Wit*viJmíu^- ¦.'ILsmhBp.^wiJJL

mm

CASA LIBANEZA
- DE

Bichar** & Saade
Complete sortimcnto de fazendas* modas* per

fu/narias, i Ito pios, calcados, etc.
Iispec-otnlades em artigos fhtos e fantasias.

Preços ro/oaveís
r. DERoriyno ponteiro, 9 \ iCTCpA 1
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nho, cryntal, triturado e refinado.
ANNIBAL A. IH A II T I N 8—t—

CAIXA POSTAL. 388Sr-Êndereço telegraphicp : «A MARTINS» TELEPHONE. 1%
Rti«* MKacl Penna, 4 e Avenida Cleio Nunes, 37

l£l V" SANI° VICTORIA
Vh nmacconnginm tomam tV
Federação Brasileira pelo

:WI—>iM. ¦»»l4V^t*,^iy»«-'i«t*i**lr«»!»<^^ ¦¦

Progresso Ferninino
MOÇÀO PARA O ESPIRITO SANTO

A Federação Brasileira pelo Prõ-
gresso Feminino, honrando sc de
representar o novo espirito e as
novas aspirações da mulher no Bra-
sil, congratula-se sinceramente com
as senhoras espirito santenses,pela
recente decisão do Egrégio Tribu-
nal Superior de Justiça do Estado.
reconhecendo. officiàlmente;ò direi-
to ria mulher a desempenhar tone-
ções judiciarias, no caso do roque-
rimento de d. Ilerminia ( iama de
Lacerda á sua admissão ao caigp
dr. escrevente do cartório da cida-
de do .Alegre.

Passada, nos grandes centros da
cultura occidental. europeus o ame-
ricanos, a phase inicial e ruidosa
da discussão e propaganda theori-
ca dos direitos femininos, principia
agora a da verificação pratica da
capacidade fla mulher para as no-
vas íunoções, que elia pleiteou,Por toda a parlei quei .rando os
velhos moldes è trocando orienta-
ção nova, começam as mulheres a
ingressar em todos os ramos de
aetividade, no íuneeionalismo pu-
blico, nas profissões liberaes, no
commercio.

Precisamente neste periodo, que
poderíamos chamar dv demonstra-
ção experimental das possibilida-
des ihtèlieetuáès e energias femi-
ninas, é que se vae decidir da jus-
tiça ou injustiça das pretenções do
sexo frágil.

E força é convir? que os resultados
práticos já obtidos, da efficiéricia
dá mulher, não desmentem, antes
robusteeem, o enthusiasmo gene-
roso dos primeiros idealistas» que
li veram a coragem de enthusiasmo
generoso dos primeiros idealistas
que tiveram a coragem de affirmar
a igualdade dos direitos dos dois
sexos.

Integrando-se na corrente dá
mentalidade moderna, o Brazil,
produeto que é da civilização oe-
cidental e penetrado do livre espiri-
to americano, contrario a precon-
ceitos. tem gradual e serenamente
aberto á mulher o accesso a todas
as carreiras*

E nisto não temos feito mais que
seguir as nossas tradições liberaes,
mercê das quaes temos podido rea-
lizar todas as reformas, mesmo as

mais serias, como a abolição e a
republica-, num ambiente superior
de paz e honroso aceordo entre as
convicções divergentes.

O Tribunal Superior de Justiçado Kspiriro Santo acaba de dar ao
pai/ uma brilhante prova da con-
t mu idade da evolução brasileira,
todo feita de assimilação expon-
tanea jè consciente das mais altas
conquistas do espirito humano.

A* mulher espirito-santense, por-tanto, a Federação Brasileira peloProgresso Feminimo reitera as
effusivas felicitações pela victoria
alcançada, fazendo votos para quesaiba, cada vez mais, justificar os
direitos qtie lhe outorgam e digni-
cam o seu exercício.

Presidente interina, Jeronyma

Mesquita ; \* secretaria,Maria Ama'
lia Pastos ; 2* secretaria, Maria
/Ssther C. Rama/ho ; 3* secretaria,
Maria de ( arvalho Dutra ; thesou-
reira, Ciaria Ávila Oliveira ; con-
sultora jurídica, dra. Qnninda lias-
tos; presidente das actividades so-
ciaes, Esther Ferreira Vlamtà-

TROVAS

Fui por alguém indicado
Ao Parlamento do amor...
Me apresentei deputado
E fiquei de... senador !
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porque e a nntcü que permitte
limpai' perfeita e rapidamente a
lamina sem tirai-a do cabo e sem
damnificar-Iheo fio. Basta coxa-
guaí-a num pouco de água ou
pôí-a debaixo de uma torneira,
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accidente não era grave, pois
esses malandros nadam todos como
peixes ou deuses marinhos, c al-
guns segundos depois reapparcce*
ram, cabellos collados ás tempo
ras, oxpcllindo a água amarga pela
boecj. e pelas narinas e tão admi-
rados, seguramente, daquelle mer-
gulho, quanto o poderia ficar Te-
lemaco, íilho de tlysses, quandoMinerva, sob a figu/a do ajuizado
Mentor, o lançou do alto duma ro-
cha ao mar, para arrarreal-o ao
amor de Kueharis.

Atrás do bizarro viajante, a res-
peitosa distancia, estava de pé,
perto dr um amontoado dr malas,
nm pequeno groottt. espécie de ve-
lho de quinze annos, gnomo de li*
bre, lembrando certos anões quea paciência chineza cria dentro dc
pólos para impedil-os de crescer;
seu rosto chato, ondt* o nariz mal
se salientava, parecia ter sido com-
primido desde a infância e seus
olhos á llòr do rosto tinham aquel-
la doçura, que alguns naturalistas
encontram nos do sapo.

Nenhuma gibba arredondava suas
respaduas ou alteava seu peito ;comtudo elle dava a Ldéa de um
corcunda, bem que se procurasseem vão sua bossa* Em summa»erà
um groom muito apresen tàvel, quese teria podido mostrar sem ensaio
nas corridas de Ascott ou de Chan-
tiliy ; qualquer gentleman-rider o
teria aceeitó com sua feia cara. Elle
era desagradável, mas irreprchon-
sivel em seu gênero, como seu
amo. *

Desembarcaram ; os carregado-
res, após trocas de injurias mais
do que homericas, dividiram entre
si os estrangeiros e a bagagem e
tomaram o caminho dos diversos
hotéis, de (jue Napolis é abundante-
mente provida,

O viajante e seu groom dirigi-
ram se para o «Hotel de Roma», se-
guidos de numerosa phalange de
robustos fachini, (jue ungiam sur.r
e arquejar sob o peso de uma cha-
peieira ou çle uma pequenla caixa, na
ingênua esperança de uma gorgetamaior, emquanto quatro ou einco
de seusjj companheiros, pondo em
relevo músculos possantes,como os
do Hercules, que se admira no Stw
dy. empurravam um carrinho de
mão ou cambaleavam sob duas ma-
las de tamanho médio e peso mo-
derado.

Quando chegaram ás portas do
hotel e o padron di casa designou

11111 fl 11 f U11111111 rr wjt p im m i r T f »TT

( Continuação J
ao recém-chegado o aposento, quedevia ocaipar, os carregadores»
eomquanto tivessem recebido o
triplo do preço de seus serviços,
entregaram-se a gcsticulaçóes de-
senfreadas ea discursos em que as
formulas supplicantes se mistura-
vam ás ameaças na proporção mais
cômica : falavam todos ao mesmo
tempo com volubilidade aterradora,
reclamando um açcrescimo dc pa-
gamento, e jurando pelos seus
grandes deuses que
sido sufOcientemente
dos de sua fadiga.

Paddy, ficando só -para enfren-
tal os. pois seu amo, sem se inquie-
tar com aqueüa bulba» já havia su-
bido a escada, parecia um macaco
rodeado per uma matilhade cáes;
experimentou, para acalmar aquelle
furacão barulhento, um discursozi-
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nho em sua lingua materna, isto é,
em inglez. 0 discurso obteve pou-co suecesso. Então, fechando os
punhos e levando os braços á aí-
tura do peito, elle tomou uma po-siçáo de box muito correcta, com
grande hilaridade dos ptechini. e,
com um directo digno de Âdams
ou de Tom Cribbs e dado na boc-
ca do estômago, mandou o gigante
do bando às pedras de lava da
calçada, com as quatro patas parao ar.

Este suecesso poz em fuga a tro-
pilha ; o colosso levantou se pesa-damente, amassado da queda; e,
sem procurar tomar desforço de
Paddy, foi-se embora, esfregando
a mão, com muitas contorsões, so*
bre a mancha azulada que come-
cava a irisar sua pelle, persuadido
de que u n demônio devia estar
oceulto sob a jaqueta daquelle ma-
caco. bom.no máximo, para fazer
equi tação nas costas de um cão, e

que elle julgara poder derrubar com
um sopro,

0 estrangeiro, tendo mandado
chamar o padron di casat perguntou lhe si uma carta com ocudore-
ço do sr. Paulo (PAspremont nâo
havia sido entregue no «Hotel *de
Roma?; o hoteleiro respondeu queuma carta, trazendo esse endereço,
esperava, oom effeito, havia uma
semana, no compartimento da cor-
respondencia.e apressou-se a bus-
cala.

A carta, fechada num espesso
sobreseripto de papel crcatntead
azulado e vergé, sellado com um
sinete de cera aventurina estava
escripta com aquella letra ineli-
nada, de cheios angulosos, de
perfis cursivos, que denota uma
alta educação aristocrática, e que
possuem, talvez demasiado imitar*
memento, as moças ínglezas de bda
familia.

Eis o que continha a carta, aber-
ta peio sr. dAspremont com uma
pressa, que talvez não tivesse pormotivo unicamente de curiosidade *

*Neu caro senhor Paulo* Chega-
mos a Nápoles ha dois mezes. Du-
rante a viagem, feita em pequenas
jornadas, meu tio queixou-se amar-
gamente do calor, dos mosquitos.
do vinho, da manteiga, dos leitos;
jurava que era preciso estar real-
mente louco, para deixar umeonfor-
tavel cottage. a algumas milhas de
Londres, e passear em estradas po*
eirentas, ladeadas por albergues de-
testaveis, onde honestos cães ingle-
zes não quereriram passar uma noi-
te; mas, mesmo resmungando»acom-
panhava-me, e eu o teria levado ao
fim do mundo; elle náo está peior,
e eu estou muito melhor. -Estamos
installados á beira mer, em uma
casa pintada a cal e immersa numa
espécie de malta virgem de laran-
jeiras. limoeiros, munas, loureiros
rosa e outras vegetações exóticas.

Do alto do terraço goza-se uma
vista maravilhosa, e o senhor ahi
encontrará, todas as tardes, uma
chavena de chá ou uma limonada
gelada, á sua escolha. Meu tio, queo senhor fascinou, nào sei como,
ficará encantado por apertar lhe a
mâo.

•E" desnecessário ajuntar que esta
sua criada também não se zangará
com isso, bem que o senhor lhe
tenha cortado es dedos com seu
annel, ao dizer lhe adeus no cáes
de Folhestone.-*^//Ve IC.

(Continha.)
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A «Vida Capichaba» assegura a bóa qualidade dos produetos, que annuncia.
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PLANO APPROVÀDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA
Ordem das extracçòes de aqosto de 1927
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3 agosto
10 agosto
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ANO C
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6$000
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Concessionária : COMPANHIA LOTERIA DO ESPIRITO SANTO
M. BARBARÁ (gereníe

CAIXA POSTALJSL 3721-_5ede: RUA DUQUE DE CAXIAS, 21- End. teleg
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O ADVENTO DE UMA NOVA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
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Melhorar a sociedade na sua es-
tructura é uma idéa, que» desde tem-
pos remotos, viveu incubada na
mente do homem, mas que, si al-
gumas vezes procurou surgir á
tona nos séculos passados, soffreu
o mais termínante insuccesso.

E' nue a Humanidade nâo tinha
evoluído bastante e nem se liber-
tara da sua sinuosa modalidade

í mental, que a fizera tropeçar em
preconceito*, superstições, egois-
mos e foi assim retardado o ata-
que decisivo ao problema, relega-
das essas aspirações para a época
em <|ue se operasse a adaptação de
uma outra ordem de cousas.

Chegou o momento de uma gran-
de mutação de scenario no mundo.
A1 presente geração coube a glo-
riosa missão da formular o pro-
gramma construetivo para o resur-
gimento dc uma sociedade radical-
mente transformada.

Como obedecendo a secreto
e convencional appello» congrega-
ram-se» então» sacerdotes, médicos,
sociólogos, professores» scientistas
e philosophos de todos os pai/es,
que, após sérios estudos, se orien-
tam para abrir caminho viclorioso

run via das realizações a ideas, que
,á Semelhança de sementes cie im-
meuso poder gerrninativo, se vão
assenhorcando <> campos illimita-
dos» de onde sc descortinam per-
spectivas," novas • e promissoras.

Os mafs altos e definitivos pu-
clrões de sabedoria e de altruísmo
das elites mundiacs são os anima-
dores tíyuamícos do movimento da
cruzada em busca da resurreição
physica. moral e espiritual do ho*
mem.

O vatiemn» da estupenda vietoria
ê leito por proentimento legítimo,

,tem virtude do maravilhoso desem-
lepenho do papel, que os oapacida*

des organizadoras e valores efíT
cientes, em conjunto, representam
no inicio do ataque decisivo ao pro-
blema. <> espirito de pftilantropia,
ailiado á pi evidencia para o por-
vir dos povos o qual empolgou os
primeiros dirigentes da campanha»
impregnou a atmosphcra univer-
sal, interessando a parte sã da col-
lectividade humana, sôfrega de paz
espiritual, dc bem estar physico e

• dc progresso material.
P assim què* de dia a dia, se

avolumam as fileiras de fulgUtps
talentos e fervorosos corações, gui-

ando o exercito de gente decidida,
prompta e resoluta a enfrentar as
difíiculdadcs. que apresenta o gi~
gantesco emprehendimento ideali-
zado*

Os grandes pensadores da hora,
estudando a grandiosa obra, que
pode ser. considerada como um
compêndio de corollarios de uma
nova sciencia—a seiencia social —
chegaram a conclusões idênticas,
como que se lhas tivessem sido
inspiradas por unidade de sentir
ou transmittidas tai qual o som
pelas ondas sonoras»

Deante de uma eomprehensão tão
exacta das necessidades humanas,
destroese por ü própria avcoiice-
jpçâo materialista do homem, que
traz em seu seio germe ns de fatal
dissolução para a sociedade.

Os conceitos amadurecidos pela
reflexão e pelí* perspicácia em com-
prehender e interpretrar a psycho-
íbgía do homen não se podem ter
em conta d* vã parolagem ou de-
vaneio de ritetorica.

E* dentro da própria realidade
da'vida que as mentaiidades sum-
mas foram procurar ms formulas
para um eííiciente meio de melho-
ramento social, favorecendo inte-

<< '''isl^^^^i^VDk ti
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resses materíaes e iuteHeetuaes sem
descuidar, ao mesmo tempo, «da
parte iucorporca cio homem, que è
a mais nobre tio conjuneto humano.»

IJcsápparece gradualmente o con-
flicto de prismas em choque. cjt»e
impedia çohesfio de idéas sobre
medidas a tomar e que hostiliza-
ra os maiores surtos dc deseor-
tino providencial : hoje é uriísona
a preoecupação de procurar o en*
grandecimento do j>atrimoni<» mo-
ral da raça—unanime e concorde a
visão percuciente de resolver!caso
por caso, as modalidades especiaes
do problema dos problemas.

Entre o crepúsculo de uma so-
ciedade estragada e a alvorada da
sociedade, qtie deverá surgir sobre
seus escombros» é índescriptivel o
afan de firmar os princípios inalie*
naveís ã excellencia e solides do
nova systema do organismo social.

Estes princípios só podem ema-
nar de uma fonte única e pura e
eis então què surge, deante das
mentes privilegiadas, a arvore ve-
tusta da «Beniftcçnpò»» cm cujo
tronco estão gravadas as maxi-
mas santas, que o rabhi da Ga-
liléa escreveu hc vinte séculos, mas
que não produziram, até hoje, os
frutos desejados por terem sido
applicadas de uma forma imper-
feita e confusa.
#V\ realização mais fulgurante do
grande momento presente, cm que
explendem, vietooosas, as idéas sa*
lutares é o encaminhamento de

fyodas as obras de caridade para o
lexito da solidariedade humana*

Echôa. como um rebate, o brado
convidativo de se tornarem soli-

ídarios na dôr todos os homens, tan-
Ito para obedecer aos instinetos do
íBern, como ainda por intuição da9,
[necessidades sociaes e ainda como
reaceão da dignidade humana, offen-
fdida em sua sensibilidade moral.

Diminuindo, até extinguir-se,o nu-
«mero dos vencidos da vida, os ge-
«neraes da campanha sentir-se ão
Kinvenciveis nas suas andadas:san-

tas de conseguir, pela harmonia e
leohesão de estupendos recursos e
"promettedoras possibilidades, a utt-
lizaçâo de todos os valores huma-
dos—ainda os mais fracos—tornam
do os forças activas e habilissimos
factores da reconstrucção social.

(Continua)
Carolina Pickler.

*
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Ila tompo, um rapaz« emprega-
do no commercio, fez me uma pei?-
gunta. á qual só hoje me é dado
o prazer de responder,

Quer saber o referido rapaz se
se deve preferir relampear a ne
latnpejar c nada mais.

Ninguém, creio ou. tem estudado
estes verbos em suas differentes
Modalidades etymologíeas e analy-
sado as ransformações phonetiens
por que passaram.

Vou dizer delles tudo do pouco
que aprendi dos mestres da língua,
afim de procurar satisfazer aos
itieus benevolos leitores^

No «Vocabulário Português & La-
tino»* de Raphael de Bluteau, die-
ciouarista dos mais doutos da lui»
gua portuguesa e latina, só encon-
tramas, o que nâo é de embasba
car nem admirar, as formas seguin-
tes: Relâmpago, relampúgttea*

No «Diccionario da Língua \'cr-
tuguêsa» de A. Moraes, gramma-
tico e lixicographo, que estudou com
carinho e escrúpulo a sua língua,
encontramos :

Rei um pude/ar, rei a m pado, re*
tampado* relâmpago, relampagmar,
relumpcur. rei (t/n pejar e rei a/tipo.

No «Grande Diccionario Portu-
gues ou Thesourp da Língua Por-
tuguêsa» do dw ír. Domingos Vi-
eira deparamos ;

Relatnbadejar* rela/n pado, n la/n
pago, relumpcur, relumpejur c re-
Iam pur.

Vau o «Novo Diccionario da Lin-
gua Portuguesa», 3*. edição, de
Cândido de Pigu. irede, o douto e
sábio lexicologo, topamos:

Relaoipítdejutv relu/npudo, relata
pago* retumpagueaute, relumpa-
gucar] re Iam par, relainpeante* re-
ianipeniv reIam peja nte $ rela m pejar,
retumpo e relamprar*

O «I hoeionario Contemporâneo».
2U. edição ajaiahzada. de Santos

¦ Val/nie ou Caldcs Aulete, como
quizerem os impertinentes, só nào

Regista o termo relnmpado, que en-
centramos nn moderno Figueiredo):
porém, os demais vocábulos neüe
contidos, attinenics a relâmpago,
£áo os mesmos registados por este
diecionarista.

Pelo respigo,que venho de fazer
aos glossários de maior autoridade,
que tenho cm minha modesta es-
tante, fácil é verificar que, tanto
relampcar como relumpejur. sâo
formações castiças, pòrqu* basta
só a grande autoridade de qualquer
destes mestres para provar esta
jus ti Üca tiva.

Comtudo isso, vou encetar um
estudo acerca da ctvmologia e das
transformações phonetieas por (pie
passou a palavra relâmpago.

Do «Novíssimo Diccionario Lati-
no & Português» de P.R, dos San-
tos Saraiva, vèrn á luz dos olhos
La/tipos, adis, que sáo raizes per*
feitas de relampear, relampejar,
relampaguear o etc.

Lampast adis em latim têm mui-
tas aceepçôes, segundo diz Sarai*
va. Mas, ud titterutn, quer dizer :
f\u ho*

Relâmpago é formado do prefi-
xo re, cia raiz tampas e do sufli-
xo o* por dissimilaçáo da conso*
ante explosiva d em g*

Relampaguear tem a mesma for-
maçào, com acerescimo, apenas,
dc suflixo ear.

Re/atttpear é formado da mesma
raiz com a queda da desinencia as
e assimilação do sufíixo ear,

Relampejar passou pela mesma
evolução phonetica, com mudança,
apenas, do sufíixo ejar.

Relatnpuguejar c assimilação pro-
gressiva dc relâmpago, com o suf~
Ixo ejar.

Relutnpudcjar vem da raiz Iam-
pudis, geniüvo, com apocope de is
e assimilação dé eju/.

Re/um po é contra(n;âo de relam-
pado* e assim também o é rela/u-
hur de relampear.

Existe ainda a forma relamprar.
que é muito conhecida em Portu
gal ( Trás os Montes ).

Relamprar é rnetathese de re-
tampar, inversão oommunissima em
nossa língua.

A parte radical ou thematiea de
lu//ipusf lampadis conservoa-se
sempre intacta, e cm todos os se-

Pharmacia
\ £NDF>Slvuma aireguezâda,
distante 2 léguas de estrada

de terro.
Lugar saudável e de pouco or-

deiro.
Quem d pretender, precisa ter

noções de clinica.
Carta a Arnulpho Neves

Joao Ne.iva
E. F. V. Minas --- E. E. Santo

culos os seus elementos foram re
sistentes,

O mesmo se náo dá com a par-
,te desinenciabque encerra os ele*
mentes accessorios. parte essa que
è subordinada a varias mudanças
e alterações na marcha continua e
evolutiva da língua.

Porque as desinencias das rai-
zes dc certas palavras, «postas an-
tes de certos suffixos e fiexões pe-
sadas, segundo Baudrv, ora len*
dem por compensação a enfraque-
cer, ora, pelo contrario, pelo mes»
mo phenomeno compensai ivo» se
reforçam, alongando-se, nasalando-
se ou dilhongando-se antes de uma
consoante que câi^>.

(ÀpudCarneiro Ribeiro,
Serões Grammaiicaes* pag.
48)

O prefixo re de relutttpago, par-
ticula latina, que serve para com-
por grande numero de palavras,
indica uma idéia de repetição* re-
duplicação, intensidade* ampliação
e renenvatttento.

Relâmpago, por assimilação re-
gresstva* deu tampo* e de tampo
derivou se tampado, tampar. Iam-
pe jante, latnpejar e lampejo*

A forma tampo, porém, náo foi
registada senão no século dezoito
por Moraes e fr. Domingos Vieira,
ao passo que rei uni pago remonta
a muitos séculos.

Õ povo sempre preferiu as for-
- mas compostas com o prefixo re,
para poder exprimir com maior in-
tensidade e ampliação a sua idéia :
dahi a causa preponderante do
emprego da fórmarelâmpago,phé.
nomeno qtie não fez vingar a for-
ma tampo, segundo presumo eu.

Os relâmpagos, quando appare-
cem provocados por descargas ele-
ctricas, costumam sueceder-se fre-
quentemente uns aos outros; e para
(lar a idéia desta repetição cons-
tante» ou para melhor exprimi la,
é que foi appticado ao termo lum-
po a partícula re; porque tampe ar
não diz tanto quanto relampear**
porque tattipo diz muito menos que
relata po, que diz muito.

Tanto relampear corno relampe-
jar são português de água limpa,
como também o são as formas de-
ri vadas: relampaguear, relatnpa-
gueahte* retampaitejar, etc. etc.

Nada mais tenho quê diz^r. por-
que já disse tudo o que sabia.

Castello, jnnho de 1927.
Mestre-Escola

mr- ¦:.. -¦ ' ¦ ¦-
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Melhor Remédio
"A Saúde da Mulher" é o melhor
Remédio contra as Doenças

vários. Combate
Irregularidades

ero
com vigor
Menstruaes, como Regras Escas-
sas, Regras Excessivas, Regras

orosas; as Suspensões, as Coli-
cas Uterinas, os Corrimentos. E'
de uma notável efficacia contra
o Reumatismo das Senhoras e os

Males da Edade Critica.
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HA 
muito tempo, Da velha

aldeia do meu nascimento,
aconteceu um íacto sinra

lar, cuja recordação tenho sem
pre ua memória.

Ao entai uccer dc um esplen-
dido elia de maio. após a ru-
«Ir faina do campei voltava eu
á casa, rom a soffreguidâo na-
tural dos queproçura m repou-
So. quando, já
em meio cami-
nho, me appare-
ceu deance dos
olhos attonítos
uma radi o Sa
figura dc mu-
lher, que me íi-
xava, oom mu
brilho estranho
ii" olhar, como
que a chamar-
me, num ges-tõ suppliee, de-
sesperade. d e-
notando grande
aííiorâo.

Um calcino
per cor reu-me ò
corpo tudo, e
m.Mincuvamrn-

to dirigi-me a
cila. Mas, á pro-
porção que (M|
tO' a n c u \ ('i. o
vulto recuava,
desapparecen-

do, lentamente,
na espessa mat-
(a.como a fuma-
ça dc um cigar-
ro. que sc cies-
faz no ar,

Prosegui, na
convicção di'

poder alcançai-
a. Caminhei al
^uns , minutos,
mn<* nada vi.

Bastante uu-
p ressio n a d o,
com um tuilu-
ll)ao dc pensa-
mentÒS a bailar*
mc no cérebro»
stan encontrar
explicarão para
tão estranho fa-
eto. cheguei epi
casa já ao come-
ço tia noite.

Para Rosalina Coelho Lisboa.

Passei a noite sem dormir,
presa de conjecturas, com a-
quella vísâo na mente em fogo,
desejando a reproducçào da
scena, para sahir daquelía in-
certeza, daquelía duvida terri-
vel. que me não abandonava,
deixando-me numa angustia
i niin ita*

E assim por muitos dias» até

__B BiB BS^SJitfeM*B BUfc.
_ i-^jtl BoJc^3 Bta
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Senhorita Lucy, filha do casai Ubaldo Ramalhete Maia.
que desfruta, em nossa alta sociedade, as melhores

relações de sympathia e consideração.

que, em certa noite, peia hora
silenciosa das sombras e dos
mystertos, estando eu sentado
á ratada mesa de estudos, tive
subitamente a aucnçáo des-
pertada pela melodiaduleissi-
ma de uma voz de mulher,

Puz-me a escutar, e ouvi
distinetamente :

«Eu sou aquella a quem pro-
curas ; aquella
que já náo tem
mais forma,
que já nâo tem
mais vida ; que
paira nas re-
giões a que nâo
attinges*

«Conheces*
me? Sou Lygia,
aquella a quem,
na festa du Fia-
mengo, na hora
feliz do nosso
primeiro encon-
tr , dísseste pa*
lavras ardentes
deãmor.a quem
confessaste e-
terno affeclo,

quando as nos*
sas almas se en*
contraram para
se comprehen
der esc amar.

«Sim,amei le,
Vi em ti o uni-
co h o tn e m a
quem o m e u
c o r a ç ã o se
prendia» muna
aífeiçãu sincera,
profunda* im

mor lal. Tive a
Felicidade de

verificar queera
correspondida.

«Lembras-te?
Kra no oulo-
no, um langui
do outono de
tardes doentias»
de noites cia*
ras tle luar e
encantamento;
«ambos guiai los
pelos mesmos

sonhos» levados
a ai bos pelo

tí

**-*.

•™™ii*^^
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mesmo amor», amor que eraa.Miave harmonia das nossas«Imãs puras, o enlevo maiorna nossa mnocente mocidade.A vida era ,,m continuodeslumbramento, uma infinitaalegria, pois o amor é a únicaalegna, a única Felicidade*«Bpjhemera felicidade! Amar-
ga sorte |

«Naquella noite, naquella tris-te noite, a Fatalidade nos se-

parou, e cada um seguiu a forcaincoercivel do seu destino. '
«Mmto tempo vivi na recor-daçáo dolorosa, na saudadeimmensa dos nossos dias il0-ndos de felicidade e amor. ea tua imagem me apparecia.nas mmhas horas amargura-das rie intensa agonia, até quea morte, a consoladora morte,me colheu; mas amo-te ainda!na eternidade deste puro af-

fecto, que nâo morre nunca*nesse fulgor inebriante de luz!
que envolve miniralma.»

E vivo agora neste halo deb'"/- que e amor, que é ma*
gua. que é deslumbramento.

(De «Estrada florida»)*
Porto Alegre (R. G. do Sul).

Aldo Villeroy Motta.

Aspecto da selecta assisten
Escola Normal «Pedro

ggjHy F. Bandeira

Cada anno quese escoa, mais
q nosso Estado afíírma, galhar-damente. os seus créditos decivilização uneliectuai. honran-do-se com as glorias dos ii-lhos diíectos, que o iilustraranos prehos luminosos da in-telhgencia e da cultura, dentrodas academias e tambem fora

cia ao brilhante festival de arte
II». a 14 deste mez. em benificio

realizado no sa^o nobre da
do Asylo «Christo-Rei».

???•aaa»a«aaa?••. -**••««
•?•«•, ¦• * * • • ? ••• • • * i

dellas, na imprensa, no livro,na tribuna, com exuberantesmanifestações de arte e de
pensamento.

Agora chegou a vez da se-"hora Guilly Furtado Bandei-ra abas UrU nome já defini-oo e brilhante como expressãotterana nossa preclara con-terranea, que, com dístineção(>'n todos os exames, concluiu

em junho passado, no Rio deJaneiro, onde reside» o seucurso de alta cultura na Facul-dade de Phüosophia.
A* apreciada eseriptòra es-

pinto-santcnse, de cuja colia-boracáo, sob o seu nome ou ode Huitutly. este quinzenariose desvanece sinceramente,
participando da alegria desci,esplendido tnumpho, nossas af-fectuosas felicitações.

«mi
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A Loteria de Minas tem paao <~om nnnt..aiiri^^ * apego. .om pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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mMM^f^ ..WWWWWw sc^^F^ -?^fl^to ¦¦Lfi ^wjU|^Q^^k^ fl ^hv -*«.m4 Hr.^B í^" \jv ^^flfl^T*" ^^^ ^B fl ^l-^^ ;

^^m~ m^Ê \\\\__m_\ _Wê___W\ WW*1 ^mw ^^Hl n^^^2»^^^fejl Wm^l__W feHld l^^l Eil ^^flj
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K?fá^ X^Bk ^-^9 BkJ^^B ^P'^^B B^^^B ^B "-• k. '•¦ ^^^^^^mM _W^^^'-mm .^^H 1 a H^^^^^B bB gfl ^B^B fl^afl ^Rü^m

MHg^A ias ^^ 4^1 ^ . ^KSp&"'^#VH ^TW ¦ B^^r ¦ K^iBbBVJPI

I B i fiaBannH K aUt. j* '^«-'^^m^ - ^^fl k^'» "ti*»' ^ .-v1,» ' >' ^^^^^^^9V*WH1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHHÍ^^^^HH 1
^&v üB __m ¦ ¦¦ BBm i^l BsN1^"•' '¦ .Jffimmh'¥È____. .rn ^^^v ^^^1 Bi^^B ¦I fl K Bl m Bl H zm KB^B ^_____________________ ________________ Bj ^^^^r ^^^*Btj ¦I B] BV B Bt BBjm ífl Híw.i\ '!;'1s<>-^M ______________m _____________ K Bj ^^B B^^^^^*«i B
¦fl flW flfl flflr .flflflflflflflV Iflflfl ^^^Kr;<"*'-v -'__W- ^flfla^^B ^¦¦¦tetsA— ^^i-Bflflk^ flfll ^^^¦—^ w ^"^flflflfll
¦flflflflflflflflflflíS^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfll- Bfl^BflW.BBl bBL' d.**Bfll-T^BÊ1t^BlBV'' '-ÜP' BV^flV >^^™fll BB^^^H I^^^^m_^. flflV . -^"bBB

bmbBI ^K" *B %&r bB I 
'•*'^^B^ -óbbébBI HyfluyH MHhi^tflflifli^^^É^k^ 1W H

IB1 Br BT^BI BW?B1 ''•* -'^í- ^JB ¦¦ B^-^BBBBl ¦âBL- I Bt^»^^B^»Bk ~Z'^
^H BB BBJ BBrflfl BBf'*^BB* - BBFBfl \______^______tK^^_W BV flfl Bfl^^flBT^BB BB^^k. ' '*-^-1«í*A"' 'II fl T fl I^B íÍÍÇtB kl ^P*-fl flBfl^^l PB BflfllH IHfl

i^^kflj |^*' ^fl fl^^H ^B;^fl••¦' ^t^fl \wm flgfl fl
IBBi • jmáBk.a Wk. t_b_rm___\ ¦¦»»' aW^-.a:. \ n.«.'fl llIBBSI.!' \ '¦> ___m W\\m_W WW^wÊak WWWm. W\W*\W B^Bl BBaBBJaãJsigife'* * 'Bl 

¦ ¦ ^'Tw BJ BJ RiüSüT^B I
IRná ^Bh B^B BI^^^^BB/BBk^l BKÍ»iH!Êw,'»if*,ígyí »!^fe»'1^?^T^,t''-**/.'BlI'í >» I BJ g '¦"?'^^^Bj I
lIMBfl KjBBWJ BasBs^rB»':a¥ "HriiillB'''* íTíV^ \ I TVAl --'.^BaWJ PV*^^Evl Hlfllyw j'*^^ "^^JV» ^lairúi ¦*.*•¦>¦.• ij, ^j^ et.,,' ¦' BjkB Bj
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«lÊMfcfci/- '-' V;;'*"3§S __Bfi_*_K?S^li^^i': Hlfl IÍf''^. flfc__ -_-^_flfl L J_^_^^ í _¦ ^^^ '-_#^^>*I__P J_^_fl_^E »^^^ ^^^^5 ^HflB- *;J__^-B^fl flffr^^_B flB^_B

EsrW' _3I _i__fSfll_^_^_^_^_^_^_^_^_^bi_^_0_K^: *'¦ » **¦ J _^_^B _^_^_^-"^ ^_^_^_^_H_k_^_ _^_^_^l^^^^^^^^^^_^_^_^_, l_^_B .^HkMMAUAib^__^^^^^^H ^^fe>'. jl /___I__L'^__L ^___^_l __^__r __í_kl_i_fe JÉÉfl _^_I_^_H

_____H-^ J"r.í_________BSíí^B?3 ,:-''^^-*í__Í_éÍ-Í-ÈI. ''___!__*_ ¦/' '-'''*-•''¦-'• '^___^'_j___fl _____^_^_H _L _i.'flfl Bfl-_-_^--^V-BflBw --~ ___. ^__^___ vL ^^ ,^ >^B. S,k_B Bk __^B___-_-_ 1 _^_^_h. ^ _-Hn_9^B^^ í' ^BBBEBBBBBBfl__.'' « BU» ¦• __á_fl_^_^_B k-^sisí^ "^___H _^_^bB""^ÍB _^_t *#*_fl* __ BBflflBFKTlBBB-lfl _BL ^B** ^1L ^fla BK^m^Bl BB-Jv^-VSB&^S^. ^* -',l¥<^_H

__^__^__^__^^__^__^__B^__^__^_^_BI_^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__HP^^^^^^^^^^^^^f ___i_fe_w_____^^^^___l ^r VJff1. _^L_ _^_^_^_E fi_. v__Hl__ '¦____•*¦;'.¦ a_. ff ^^B ___* _^_^_, V^H_i_^_^_E. _^_^_B* ^ff _^_Hh__B_l __^__é_Éf .. - *_...*^b BP^__i___K^fl ___L^^B_I __^^ b., m B^by^B tÍ___,^BBL ¦¦ T_____.il-¦ ______# -! t_ jb ^fl ^^^ ^fl _B_^h__fl l-it^__-H-^-r h. - '-W_^"-;'

^_Eflfí_H_B ^^_P^'í--'^irl^^iiBflt____B^ tPB / W #a__k^y_fl '':*^ __rfl_ÉÍ___^_P*-m *^B__B ¦' At iflfct^. '^^kjf _______Ü____B 1 ^__LB flflfl BflflBBB_ff-^-^-k___-_R
^flf|i< 4 3 / -^'?«BpBH#^ ^^^ ...^míJ?. flfl ^--L-^^B B^ jL^Bfl^^flflte1 _fe^. i__í^fl_l fl Bkflfi _H _H_ 

'V 
^_B''^H_mH H» ^B -flflBBi _¦

flBBBBBBBBBBBBBBBBflr^^^B.*. *^- 4^-fl _k ^Bfl *^ffJ.M^ ^B^> ^^*^Bfl 
t___1 r V. B^^^Bg^_-At^_i ^B ^^^^ ¦^^__^*"* 

___^ü _B _3flfl^flnflK3t _B ^% fl B_B.^_i--__n-? 9^_k_ ^_^_^B
•i.i i.\^i R_t_rBl _h> ti Bfl _Rl ^^_d_É__Vfl ff j' jB B -i-B-B B_-bB_-_. *ofl B_^ . I flmtKçffilv?7* •¦¦¦¦':. ¦ '¦ iffifflBB^-jii*^-*/ \ ^H^^Zfe _BT^BB_» ";fliBfl -BBv Bs?* '^H __B___. 

'^flfl BBw* 
j_H _^_^_H fl H!'(«__-__. '--_V_-^B^BB*S fl_^p^_H __K_h___ j*&v^r. ¦¦¦^Bbw -BBt

Eí /*.'"* ' jÊfí-" _fl _^^^_3_^^B_flfefe_i_l _B_fl H ff ^^^_H_í * ' t! ^ffJ _H_^__» ' _B_i
fl. jÊrf"*^ .^M I flBr__Íi__^''^-l K^~B BB K»^*»... JH*^P< fl __ •*, ^^BB By. '^PVÍBpVfl
Br' ^^ ___^fl I ^^KflflfcJO y^^^^BB Bff^:' _J|flflBPBBflí IBP^B ^fl^ J^ ~^^^B ___^-^ _f^__9__kls. ^^fl -^LitB-tt' ' :*^_/^H
B-fe:^'.L.. Bfl^Bfll _H___I> ^^^^^ ^T-Br^ ^¦fc---*• ¦ fl»s.í'' ¦¦ ¦iwm&$iM I __^_B_!^^-l-^-^B _----E*' _M_^Bi-*.Bfl^<u'^M K'_a___r^^fc; 

' 
___H B^v,. ¦BEHÍK3.' ^uQ B _^_^B -B-T* _tf ^^¦B__L. »_F ^_^B ¦¦¦¦».' Tr, .1 ¦ Bff*«^BB_^J_r ___ff_Bff ^%_.^B _Pj_ff _¦¦ C r BflK^% '^B^BBB F^BJ BWJH-_^F __^_h ^^___te__L ^^' ' ff ¦ Jfl _HF^^ ^*s_^fl ^m" r^^sm ^^_H _B_^_ljB_ _^BI _B^B_-' ^B

_BPSíils'':i.'" _•»'r^^*^,^» ¦ 1 _^^_fe ^_feí& * _^P^* '"^M_^_ i .._# ._¦_».., '"-T^BP^^Si v *-¦ m^"jê ^B _fe<Hí' . ^_i HfeT^K _BV flM_P^^w B"^ ^^^M Bm Bb* J1^, JP^*^. mtt^ _^_fl ___£!¦ i^ í^ í "W <*b _^_F fr ^^fll BF^"' ^fc. \ ^flB B^' ' fllí^ ^_l í_b\ I _H^^L. Sflif \.\ "s, ^Hk1*^***^' .___fll_l_B^ "^*^^Nflc^___k_ _p' __-__—__. ^S^ ^_i_aJ_É _^_i_r-*' ^^B

Bf^l^^Vft fl| Bfl • v*->*0Pj_bB' ^g^MW" ^MI-?&'-- __K..j" ^E^^Bu^L. ^BÊ' *^HI ^B ^^fl flLri^ flB__i BBfl_k_ WC ._._>., ^fl

Bt^ííí". *9*^* <<felfl __!_.. Bk1'^1 l_ ^Blí.-Ofl _B_Bfl Bk. "*_" *r HB BB«*-B Hn_BBBBBBoirSf'-¦¦ ^^^B B^T^^^** Bfl __B_H _B ^^.^Bú ^H_h_» ^flk flB^^^H flBt _B |^BB *^Hie!$í,fl Bfl BM

w'T'^.^ ^_H__; '.ifl P^^-áÍM-1 Kiifl ¦ - flj^^fll'' *i - '^__mP^h-Í-^^-^BIh^%^-I .Bi' v' ^_i _^_^^^^^^__^_1

Se^KiiPC. fe Bl-_>^^ -.—j-jfe-l *_>-:<B B__^__i_i eJBB j__^_Mb_-^H-^B
ia'* C •Nfl^^^^ V> ^B B''^fl Bfl^'Tr -K-íy^^^^B_Hfc".. H_H_^_ _ M__^_^_h^- ' VâKí _^_H _^_ff PS_* B^Bfcp^r^^^Bi BIBf^ i^BsvTir^ 1c^l _^_u_P^rt\i ,**B_H¦se» _L'" B B _¦ :?fl B'^"¦Hi KrlSi B*;'' flfl

BBlvr:;.:i" Bfl BB"'-'''' ffflj- flfl Bfl -,; ¦'' ^B^BBBBBBB' ** _¦¦ jc-íí^^—B -^BL^í* * 'tí:^^m BBÈ_P_^v(pBfl b_e¦ i^*'. ¦¦¦ I.M i ^ff .. Hff ¦ l^_i Bí: ''fl fl^_i fl9SSH

«S»»-'.^l- ^^H ^H ^B "wfl _^_»^^^''^_._^5_B _Bw_B^I__HL_i-V^-fl ":^^pl^i ¦ ^K^^-^B^B W^^^^^fl! WW^ e:'^^^^^^^ÊÊ H|
íffiEHÈfi"'wi-¦ # ^fll?..- ^fl _KlJ'''^__l __Blí^?^^Í-_^KlÍ^_^_N^__iflW''^_l 

_BEp$P^l^_BflP(» *^sfl^ a^^^^^KlM _-BaH ^B^^_B^^¦^''¦¦'"'> "' ?^yB ^^w" -'-¦ <t^_^^__^_B

^ 1 „__^L __fl ^sfl
- í4mém_*^ jÍW% BB ;^<Bm IIwfrfe-^lk-iH. J_a fl flVBjr ¦> 1.5 JH *• |,^i "jáí^&Sífl

__fl^ ^_._7__JflffG* wJfl_-PflflMM_. 1 „ flH__-_-BhÉB^_-_ril_i flflã/*_-PB\jB^'!^^';^'' Bm ^ v -/* fl
^^^al^BI^-Mri*t _* i_r nrff-i-A:' '-fl * _l

.___fl>l_FflB ^ '?«i—Hfcf<B JÊtPrjr^^t^mmi' '.ífc*<r _^^ÉÉfia»k. . ** -fl - %si^fl
^B_V _fl_ií_^^^_B^_P jB __^^r fl E__m_a1_^ bv^« _^_Vbbbb_^_IB^''1 if^*'- ¦'.•^" ¦' ^fll bbij-m-bI . _-_É_fl _.Bt -*i;i%-.- '¦¦^^^^1
^B3r* ^tt^y ^r^^jflfcp1^^ ^BBBfc-^^^ b-I^b^t a.> ^^B^_-_-_-_-_-flP^_^^_-_-_-_B_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-i_-_-_-^ .Er rt-fl1"' ¦-'¦'i,íí_í^^fl

__ui^_B^_w^_9-^^__J^-_k _.»- 
'^^sT ' 

y^fe'_^^^<iK-»^^_^_C_2_Pfl^^^Bff^fl^ff^j--SK----B_B*^ff^'^^_S_^_>^_ ~ ' v ;^__tf_fl_ ¦* . *;*:cH^^_S_B

_k__s_i'_tlT __£_Wr -> ' É_g-'__. ^*^ ^!flP__T ^^^^-*^.JJ^*1*" 
.Bl^B_B^^-!_^_I ri El Blí' '^faK^B^fft. ••¦^¦'.¦¦.¦.^-^¦ifSJB^-B

BBfc^BI iB-'--iíÉÉÊi '^fl BviBP - *'«^-^_Jr^Br "^ffp, ^**% .w. j*t' -ÉB^^BlÉ-Jb.'' ff^flB^BM _Pzto-__B .__._B _Ki_M B-___ ^ ___Bilr.;-^B _B_á_» l"-* _fl_BB_k_Bl___ I __l ^^^^flÉL "-'AB
¦6__ST>^__ M^t*' ^k ^r _?¦¦* __. « .^F**'^fl ¥#'; ^pMTMJnmeSIm^ » T^-fel^-^-r* I __K_^t**~fc;«lK_i_JR*4_~^~W H_l ^BL _»*'^^^B• "-***_i__"¦ flflj^J^flMl-'-IM *^r . 4 T .jj» __ * v ,.,-,_ "..?.. K 4 ¦»¦ ^ V ff*sr'j£7^^^^ ^^Bl ____^B _^_L._^H _^-MÉ__^_^B_f^ "-*B__'¦-'•-fc^M.^flK.*«*. flfl Bflfl vflBfl^. C^;__BdBH-flB^^Bff B_L^*_^_T j^ % M -^£^_b«^_^. *r L Hw* *-_L_JB^B-H_Bfl L_# ^? _?B?_jB _T ^^*^LP^ipff

t_a^!___-_ _feBJtePp*'!';^flB)v Ji__B!_^^i^^<_5__É^___tíJ__B ¦ 'imÊr*-' f-*tà Éif-m-nii * 
"^^ ':- v-flB 

^B^^^KiBJEB^ *.~ -_:' __^_t -_^_^-m-^-_^B-í--^B IBB1.^»^. fl-^B-^7__á-D -^Bé-mMj3^___BfcBB____W' '^é. ^^BflflC^-k_flpí*flflflWflfl^>*-^BL ^B-G^^ rn^rn- ¦* ? ^- — jf! ¦ V-É__^B EP^^-B ImCI^^^B ^^^ ¦¦-¦•) ^B B^^^-Wm^I Bfl
_¦ b_M- _fl_M_l_Ul__; ^1 4fV_*-"' A#'t ^r"V^^_^^_B.__-___k. ^-- «_.C_J_Ét. '^Lt i^^mm ____¦_¦ -ff ¦ -' *7~_^__^__iF^__iflfl^^fl flfl-_ÉB^_r^^Bff^B^__r i Tfc* ^^^4_bJ_^-^ ^ ^* ffJ i_^_r^m_^^ ^^_^_^^fl ^_^ff "^Jtf IWWW^, JB B_BB™^^* *^»^ ...^^*%. jar' ^Kf .?^r. ii..''*aM? j^^.^ff'fft ^jj fl. .vfl ffCB Bfl _^ ,,_i#,É_B^TíBBS _fl _^_i^^.í. .^St. ¦ ^1Bn•"iBI* *^m ** ..,f*'fe_B_w_u__*__?—¦_. Sk." fer _»" ^ *^^_Mr_*__^_F w* -^^'•¦¦¦??« ^fc^Mt^w M _feáH_HI ff_» _^fefe* .*i^Bl~^ * •«¦__. -.¦»:, ^H^^^^^^V . _¦¦^j^Bfls^Bi- ^ ^t___E- *'-^^BHwwíitstafeL¦ * ^^^_H l_b?,'B_^_.' ^Bi ^^' .^^^""^^B^jifffl^^^r '^Bflflfl B ,*m^_B_-wA' M^flBB ^| '!_B B__^^ ^^B^Bb ' sf'- _^_b_, _^f _flp^fl

__j__B _^_r'aK-'^__3É-i---k.""' jflCy. -*-i^_^_» ._i_j__*ti;_í.:i>--^^**-^BBP^ ^^^^ \^g 
^^BB 

L j__^lv B^_^-Étf_l/^__B-L '^^ ' ^^^VB* 
^_h_bbB BH ! J_^__!^ ff 

^___^Btp ^B ^^fa|^B
^_B -B-' '"^BT-flflk-d-fl ^B_M_^M__fe__-_*__^^"'':'íl'i^''-'' ^Bb-^-BI"'i-f-^j-É-i -fk»_,''-^ ___*¦¦ «JB ^BfB^"''^^B 'íí1* *^B^^^^^B_»_--_B^B < - ^'*______i____l _Bl ''íii___Bt|T j_»*f*_____K j_B -B-BM-^-B ' flfl Bfl^^.¦."«¦¦¦¦¦¦¦¦'"'^KSBTü •**« "*^ «___*^BrT_fe_-«-_fe_F fe_HP*'%_;''__r, - *^~I W^^_fe '**_'_¦__!^ ¦*«. ____IM_i i '_¦ fe_~I_P _^ I

^BBBT^^9!BJBjr^^^ . ^flflL|^^^^^^ JT^B '¦V^^BI ^^^Bj Bi *^.B vJpi «-Jflki. ':^ü^^___B'^_tf _K_í*':if:; iS*''' Sfl Hf #.i.BH BW _____r^ B
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Aspectos, apanhados na festa de junho ultimo, no Qymhasio «São Vlcénle dc Pnulo», flerta capital, nara entresra de divisa** e pr^mio^ p^^
çolares. KM <*IMA Grupo de òTliciaes-htufiVttos do batalhão gvmiu»?*ial, verido*sef ao ceníro* o seu tnstru« tor. E.M BAIXO Alumno-s, pro»

fessores e convidados, presentes ú ceremonia, dcsíacantlo-se o e.xmo, sr. Bispo Diocesano, D, Benediçm Alves de Sousa,
* "•¦. ...»
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Centro Portugtiez

Em nosso próximo numero
daremos alguns aspectos pho-
tographicos da brilhante so-
lenniclade, com que f<>í inau-
gurado, nesta Capital, a 17 do
corrente» o Centro Porfuguez*
sob a presidência 'lo sr. Jesus
Martins, figura que goza. em
nosso metO mundano r rom-
mercial, as no U seguras e
escolhidas amizades^

A essa reunião comparece-
ram numerosas pessoas, liga-
das á prestigiosa Colônia por
laços de familia ou de sympa-
thia, dentre as quaes destaca-
mos o representante do exmo,
sr. Presidente do Estado.

Aos promotores de táo op
portuua lembrança, decisiva-
menle vtetonosa, nossas feli-
citações.

Valioso estimulo

Nosso eminente conterrâneo,
dv. Argèu Monjardim. «jue sc
acha na Kuropa no desempenho
de alta e delicada cómmissâo,
<pje lhe confiou, em hora aus-
piciosa. o governo do Estado,
nos escreveu de Paris- Hotel
GartUi r Rue de Plsly, 4, a
seguinte carta, cujas expres-
soes muito nos desvanecem:

«Paris. 22 de junho do 1927.
Caros conterrâneos e ami-

gos dv. Manoel I .oprs Pimen-
ta e Elpidio Pimentel.

Apresento-lhes meus afíe-
eíuosos cumprimentos, com os
melhores votos de constante
felicidade.

Acaba de me chegar ás
mãos o numero de sua apre-
ciada revista— Vida (dpicha
ba com o qual os illusíres
conterrâneos com mem ora ram,
com brilho, o terceiro anniver-
sario do governo do nosso
eminente am? dr. Klorentino
Ávidos, que bem merece to-
das as homenagens do nosso
apreço e grande estima pelo
que ha leito por nossa terra,
com verdadeiro de vota intuito.

Acceitem as minhas mais
vivas saudações por mais esse
numero, artisticamente organi-
zado.de sua hella e illustrada
revista, ([lie tanto honra a nos-
sa intelectualidade, testemu-
nhando, á evidencia, o esforço,
(jue triumpha. dos meus di-
gnos amigos,. Ao mesmo tempo

qur os felicito por esse traba*
lho de intelligencia, de cultu-
ra, de arte e apurado gosto,
também lhes agradeço, profun-
damente sensibilizado, a dis-
tineçáo da lembrança, publi-
«ando o meu clichê, acompa-
uhado de expressões cheias
de gentileza e de bondade.

I >esejn â I rida (*apii ha ha du-
radoura existência, para que
realize, gloriosamente, os s<uis
grandes destinos, e, sempre
ao dispor dos seus estimados
e distinetos redaciorès, me
subscrevo, com alta conside-
ração,

Conterr? am? obrigado
Argeu Monjardim»

ftssociaçáo Commercial

Na ultima eleição havida nes-
sa sociedade, que representa
os melhores valores cio corn-
mércio desta praça* foi eleito
seu presidente o nosso amigo
e brilhante confrade» sr. Ans-
toteles de Queiroz, de cuja
aclividado, intelligencia e des*
cortino devem os membros dn
quella corporação esperar os
mais profícuos t decisivos re-
sultados.

Ao prezado commerciante.
tão mereeidamente distinguido,
nosso cordial abraço de con-
gratulações.

»* •< ••?••••••••*•••?

O sr. Mario

Espindula. nosso

assignante

em Linhares.

onde e

telegraphista
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Novo collaborador

Iniciamos, no presente nu-
mero. a oollaboraçáo do nos-
so confrade, sr. Aldo Villero*y
Motta, director da revista «Pris-
ma», de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul.

Os nossos leitores terão en-
sejo de avaliar da excellente
acquisiçáo, que fizemos, lendo-
lhe os trabalhos a que damos
publicidade neste e nos nume-
ros subsequentes*

«Clichê» trocado

Por engano, estampámos na
nossa edição de 30 de junho
ultimo uma gravura, represen-
tando o se. Tenório dWlbu-
querque e dando-o como geu-
rodo nosso amigo e represen-
tante no Rio de Janeiro, sr. José
Cândido de Vaseoncellos. o
que é inteiramente falso, visto
como. entre ambos, náo ha, si-
quer. relações de conhecimen-
to. Do equivoco, pedimos lhes
desculpas.
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Os freguezes da Loteria de Minas são os seus melhores propagandistas
'?V'
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MUNDÂNISMO

Como no anno passado, a
commissão pró Oi phanato |e-
sus-Christo l\ei realizou, a i I
do corrente, no salào nobre
ria Escola Normal, nm festival
em beneficio dos seus peque-nos protegidos. Palestras li-
terarias. declnmaçáo, niirnrros
liumoristicos constituíram o
programmn, desempenhado ex-
elusivamente por literatos ca-
pichabas. Nelle tomaram par-te as senhoritas Maria Stella
cie Novaes e fndá Soares, e
os senhores professor Elpidio
Pimentel o Elpidio ('. < Mivei-
ra e drs» Manoçl Lopes Pi-
menta, Climerfõ Borges da
Fonseca e Jair Dessaune. Por
motivo de moléstia deixaram
de prestar seu concurso a
poetisa sra. Anlonieta Tata-
giba e o jornalista dr. Aiarico
de Freitas,

A orchestra «Victoria» pres-tou-se gentilmente a alegrar
a reunião com escolhidos tre-
«hos musicaes, e, mau gradoo péssimo tempo, selecta e
numerosa assistência am-
mou essa tardo literária, eon-
correndo com o seu obulo
para o caridoso intento.

Imo homenagem ao sr. pre-sidente do Estado do Rio,
dr. Feliciano Sodré, realizou-
se, no palaeio do Governo,
um grande baile» ao qualaccorreram as mais briihan-
tes figuras do nosso mundo
social. Km meio a reunião foi
lembrada a eleição de uma
rainha, (pie, pela sua elegan-
cia e belleza, presidisse ao se-
lecto festival. Distribuídas as
cédulas, houve animada troca
de opiniões, vei ilicando-se. ao
recolhel-ns, que a maioria dos
cavalheiros presentes distin-
guira a senhora Salgado Gui-

marâes. nossa visitante, quetrajava fina toilette de gear-
gel te plisse bois de rose. com
delicadas appiieações. Obteve
lambem muitos suffragios n
nossa distineta conterrânea,

A graciosa

senhorita Carly

Rodrigues Moreira.

do escol da socie-

dade de Cachoeiro

de Itapemirim, filha

do capitalista sr.

Agliberto Rodri

gues' Moreira

senhonta Suílv Borges da Fon-
seca, cujo formoso tvpo de
lona era admiravelmente rc-
alçado por uma sumptuosa toi-
leite, constando de um corpo
inteiramente perlé a crystal,
saia em longas franjas tubu-
lares, sobre fourreau de lamê
prateado, e grande leque de
plumas brancas.

As beilas toitettes eram nu-
merosas, e conseguimos no-
tar as seguintes : senhoras

Moacyr Ávidos, corpo em
george tte branco bordado a
lagrimas de crystal. saia
em (ina renda : Aristeu A
guiar, george tte verde, perlé
crystal; Octávio Peixoto, ge~
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orgeite amarello perlé; se-
nhoritas — Haydée Nicolusst
georgette plisse rubro, pala
graciosamente espontada e
bordada a lagrimas de crys-
tal; Indá Soares* georgette
plisse verde amêndoa, appii-
cações de fino inlwnduiy bei-
ge; Mariinha Nunes, georgette
rosa. corpo em pregas sobre-
postas, pala e saia em renda
rosa e ouro.

Flor de Sombra
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A IXTKU.KIKNCIA. (Um Ire-
cho do seu discurso).

(VI11 dia em que o homem¦ * acordou para a vida com
scientei torturado pela impe-
riosa necessidade de se inter-
proiar e de comprehender a
Natureza, houve, no luxuoso
recinto cia sua cabeça, um es-
tranho COngrCSSO de I arulda
deSi \ uiudos, Qualidades e
Sentimentos.

Kra uma assembléa dr tro-
glodytas, Era o cérebro huma-
no que festejava^ numa ara-
demia preíénciosa e composta
de todas essas augustas enti-
dades, o esperançoso advento
do Raciocínio e da l«léa•

I "mu vida mais refleCtída ia
começar para o fogoso animal,
que bramia altanetro e audaz,
no recesso humtdo das flores-
ias ou sob a pesada cúpula
das [ocas de pedra, como qual-
quer leão de juba eriçada
pela cólera <% pelo desejo !

Aproveitando a feliz oppor-
umidade discutiram a missão
d<- rada uma. estabelecendo*
se programmas dr trabalho e
evangelhos de perfeita sabe*
< 11 > r i a...

i > Bem, na sua attitude pa-
cifica de gigante bondoso, ter-
no, escolheu, dentre as assem-
bleadas <\o olhos mais doces,
compassivos. d<- physíonomias
mais bonitas e apresentaveis,
as suas cpllaboradoras para a
grande obra dr orientar o ho-
mrm na rude estrada do I >r
ver e da Moral. E chaman-
do-as á parte lhes revelou,
em largos gestos d<- comman
do. O SCU plano dr romhatc
ás ruins tendências humanas,
dando Ihrs uma ausirra lição
de moral illumi ada e sabia.

() Mal sorriu dessa ingenui-
dade e teve a petulância de
preferir paia seus auxiliares
as Qualidades mais irias e os
mais [rios Sentimentos, sedu-
zido pelo seu aspecto hostil de
pastores das atrevidas incli-
nações humanas.

Foi a sua primeira mandes-
tação de sabedoria..,

Comprehendeu, numa visão
genial e intensa do futuro, que
rssas Qualidades tão brutaes
e esses Sentimentos tão pri-
mitivos iriam exererr uma m-
Ouencia decisiva na vida do
homem e, mais uma vez, sõr-
riu com orgulhosa volúpia, sa-
boreandp o ácido prazer duma
perversidade,..

Não organizou, como o seu
enternecido antagonista, um
rigido plano de acção o nem
estabeleceu leis de obediência
e de responsabilidade.

Aníhologia
LU
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Proseguindo no propósito dr vulgarizar* nesta "Ânthotogia* \ os ///«
piritO'Santenses pelo /terço (tu pelo coração ~e esse è o caso de darei o
/dos, que nos pareceram atais significativos r eloqüentes, r\tnn tod< vJfccJ

mente ainda ine fita* aesst ^i.-tirm r /í/v/zia^^
Garcia de Rezende, dominando superiormente t>>(/,^ ,>, lt-^mi.¦/•/-s. </it, tt&\ti
dora de sua imaginação emancipada, é mau dos figuras que ennobreceiMm ,as esplendidas vibra \ >'<em^

¦ —* • 
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A SABEDORIA I>Íj
*> ¦

Iria ser o acior. o interprete
da vida, o adestrado fixador
da sua inconseiencia harmo-
niosa, limitando-se a transfor-
mar as prohibições da virtude
num irresistível foco <ie attra-
cçáo.

Confiava na intelligenciasub-
nl do acaso, na fascinai! )e una-
ginação do imprevisto, díspon-
dose a viver todas as feições
decorativas dessas melindra-
das oppoi (unidades.

Ü Tempo interveio, na lenta
e pesada philosophia das ho-
ras, a terra rodou infinitas ve*
zes, e os séculos se suecede-
ram. cada qual com as suas
tragédias, os seus vícios, as
suas paixões transíiguradoras,
o seu prazer muliiforme e éter-
no, a sua dor irremediável e
fecunda, a sua ânsia extactiea
de magnetismo e de som no,
as suas commoções mysterio-
samêi te renovadas, a sua irv-
dolente nostalgia de felicidades
inattingidas, a sua duvida, os
seus dramas de raciocínio.
a sua febre maldita de náo
gosar um instante de delírio,
uma escapada de espiritualí-
dado» sem a tortura da analy-
se e a prensa da eomprehen-
sâo, a sua esquesita saudade
de alegrias nunca experu&en-
tarlas, o seu nervoso aborre-
cimento de gósos nunca senti-
dos, o seu desespero, a sua
angustia de infinito na peque-
nez rebuscada e afílicta duma
fôrma, dum arabêsco, duma
imagem, duma garatuja espe-
etral, deixando na sensibilida-
dr humana um largo sulco vi*
bratil de experiência antiga,
como a vôz dolorida e sus-
pensa duma velha bócea que
não pôde falar!

0 AMOR. (Seu depoimento no
drama cerebral de Augusto
Kamalho)

QUANDO provoco a exalta-
râo dum temperamento, sô

penso na Belleza que posso
realizar. Abraso os sentidos»

moderno em face das no
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perturbo a sensibilidade, agito
os sentimentos, encho a alma
cie esquisitas lernuras, de va-
gas commoções» dou um raro
talento á imaginação, e tudo
que 6 estranho á minha febre
não me desperta interesse. Náo
olho para os lados. Náo co-
nheço o Tempo e nem a Sa-
bedoria humana. Nau sei si
Augusto Kamalho maculou o
brilho de erystal das suas qua-
lidad< s moraes. Náo as cultivo
c nem me seduz o mundo de
earpintana philosophiea em
que ellas se degladiam. Sei»
apenas, que a sua vida tem
sido uma bizarra experiência
amorosa, li essa experiência
é boa ou má ? Nâo a discuto.
Quem discute nâo ama a vir-
gindade das suas intenções*
nâo acredita em si e eu nâo
duvido da minha força. Tam*
bem nâo me jusütíeo e nem
dou explicações a respeito da
minha attitude. 0 homem»sob
o meu império, soffre a maior
dor ou gosa a maior alegria
sem que eu tenha theorias es-
peciaes a esse respeito. Sou
integral e absoluto. Não serei
explicai Io por isso que nâo me
submeti o a classificações e o
homem só pode explicar aquíí-
Io que elle classifica num me-
lhodo de analyse... Medir é
calcular a extensão e eu sou
infinito. Eu próprio não me
eomprehendo. Sei que existo,
mas não penetrei ainda no
mysterio da minha grandeza.
E esse mysterio é a minha
maior seducção-.

M.\ época presente, no des-
»•' vairado estranuulamento da

„¦*-}
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S. Garciiestrangi
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 _j"2__j (Peça num acto desonrolada
na consciência dum homem

w*aí directrizcs da vida brasileira).

^
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çâo perversa dos paraísos
verdes.

Viveu a vida nggressiva e
temerária tia colônia, soffreu

povo, 6 o sentimento da soli-
tlariedadei é a nação» é a alma
da Naiure/a projectada na alma
do indivíduo num consórcio de*
amor e de afíinidades. 0 pu-
blieo e a imaginarão eollecti-
va, é o gosto cie todos no gos-
to de cada um. é a sensibili-
dade de cada um na sensibi-
hdade maior da multidão, e 0
iTfasi! é um pai*/, de immigran-
tes. um amontoado de raças,
um paiz de muitas almas, (pie
se nâo tronsformaram ainda
na esperada alma nacional.

Nada aqui é igual, feito sob
medida, < «»m proporções cia-
ras e imnuitavris.

Somos jovens demais para
termos esse rvthmo velho e

NAGRNS;
todas as alternativas orçadas disciplinado,

Conselho cie setttt*nc*n :

mm

Orgulho Cflractçr, lH«m»ln»1«% Bom Senso, (."riicdo*
Vaidade e ( origem

moderna existência brasileira,
o império do Mal è absoluto.

Triumphou no Brasil como
qualquer aventureiro.

Chegou no porão duma ca*
ravella. enrolado nos sujos
audrajos com que Fazia a dou-
trinaçâo nocturna pelas taber-
nas do velho mundo ou cx-
periencias de aichimia nos es,-
curos subterrâneos, tendo, ain-
«Ia, nos olhõS aterrados a vi-
são SOmbria da maldade ic
ligiosa e social, que o escorra-
çára!

Foi aluado â torra indulgen-
te r Érenci osa com um murro

Uma nação só se organiza
nesses moldes perfeitos, quan-
do está para morrer cie tédio.

0 Brasil 6 formidável, por-
que em cada brasileiro se
projeeia duma maneira Erre-

pelo ódio da rotina e da co-
pia e surgiu cio cháos íneons-
ciente, que o plasmara, de
aecordo com a osthetica livre
da floresta !

I loje elle r um sábio novo
e subtil. K* um madeiro bran- guiar e diversa,
co, vermelho e negro, um ro*
busto < raro jaearandá, que a
civilização poliu e enveruizom
creando uma formosa obra de
arte,

O Mal não c um vicio. A

A i; M () r A <) violenta, que
M transforma a engrenagem
interior das sensações num

umea maneira de o combater íorno át niiB temperatura, eme pralical-o com mtrlhgencia...

A ( i\ li [ZAÇAj > brasileira." 
copia apressada de mode*

l.;»-';.., .

J*

M
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possante dum barbudo nave-
gador... Gotas de sangue po
rojavam dos seus lábios e os
dentes claros rangiam na boc*
ca crispada pela raiva allucí-
nanle do desherdado.

I)espojado. num ímpeto» dos
lrabos europeus pÔ2 a tanga
africana, armou-se corri o ai-
tivo cocar indígena» embre
nhou se p(«ia floresta.

Abateu arvores de copa ra-
malhuda e sadia, cavalgou o
lombo inquieto das torrentes,
correu pelas veredas espinhen-
tas. untado dr seiva, de leite
vegetal, com o eorpo juneado
de folhas, do ílòres, devassam
do 0 hintertand brasileiro jun-
taménte com os rudes pio-
neiros do Sertão.

Descobriu o ouro, a prata,
enfeitou-se com pedras pre-
ciosas e passeou pelos povoa-
dos, què elle ajudara a fundar,
a fascinarão brutal da sua ri
queza.

Fez tremendas rebelliões.
dramas másculos, sob a pro-

los estrangeiros, de sabedorias
de quasi todos os climas, é
uma rumorosa Cidade cosmo-
polita edificada no seio da mat-
ta virgem.

Dos palácios de aprimorada
arrhiteetura. atulhados de es-
tofos e tltpeçarias, que refle-
ctem a volúpia de conforto de
quasi todos os povos; do luxo
imitado dr todas as opulencias
universaes, (\ur passeia pelas
ruas bellissimns a sua vai-
dade rmplumada, ainda se ou-
ve a voz selvagem da floresta
próxima, o grito másculo dos
desertos verdes, o ronco tene-
broso dos monstros geographi-
eos, transformando o solo novo é, sempre, um destino eleva
e instável !

O cynismo dissolvente, tão
cheio de complicados melin-
dres espirituaes, não pude Ho-
rescer ao lado do jequitibá e
da samaümeira neste paiz de
potentes e enérgicas animali-
dades.

Aqui tudo é vigor, tudo sof-
fre a ânsia deselegante da re-
producçáo!

do, maravilhoso, que desven-
da bruscas alvoradas á com
templação estarrecida da hu-
manidade.

TRAZEMOS nos nervos ma-' 
gnetizados a ânsia de pra-

de Rezende.

que a cor» o som.como [agulhas
erepilantes, se misturem numa
expressão [Iluminada, ( heia de
nuanças harmoniosas* é a tini
ca alegria realmente bella. que b
a terra nos pod ! dar.

A grande seducção da vida
está na máxima actividade, na
eclosão nervosa de todas as
energias vitaesjormando idéas*
que condensem o drama co-
lorido e o bulicio explosivo l
das imagens exteriores.

0 aiheamento casto e a re-
num a pudira dos anarhorr-
tas é que são immoraes. re-
pugnantes, como a serenidade
turva dum charco.

A vida em marcha arrasa-
dòra para um período máximo
de eífervesceneia c de ai dor

zer duma heterogênea colle-
ctividade americana, o assomo
de independência sentimental

n< >1\ qne offendeu 0 pudor de três raças torturadas, e no' 
publico? Mas o pudor pu- sangue revolto, ululante, o gri-

blico é uma ridícula ficção. Náo to inarüculado de três insatis-
temos publico. 0 publico é o feitas sensualidades.
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Sra. CÂNDIDA DE VASCONCELLOS

Na cidade de São Paulo, onde residia, falleceu, a 16
deste mez, a exma. sra. Cândida Clementina Azevedo
de Vasconcellos, com 88 annos de vida, máe extremosa
do nosso amigo, conterrâneo e collaborador Joso Can-
dido de Vasconcellos. O passamento da veneranda se-
nhora, a quem as mais nobres virtudes e apurados sen-
timentos criaram, naquella cidade, um circulo largo e
selecto de affeiçoadas dedicações, consternou profun-
damente aos membros de sua grande familia e ás pes-
soas de sua estima, deixando-os acabrunhados sob o

riqor de cruciantes saudades.
>••?»?«?«• »••••???»•

Itaul Serrano

No próximo numero iuiciare-
mos a publicação de algumas
magníficas producções poeti-

cas desse jovem artista con-
terraneo. certos de que os nos-
sos leitores saberão agradecer-
nos o ensejo, (jue lhes propor-cionaremos. desse agradável e
proveitoso conhecimento.
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çiimy OE PALPITES
0 luluro presidente do

Estado e seus auxiliares

^

Aproxima-se a epo-
ca da Convenção em
que os proceres da politica estadual assen-
tarão na escolha da
pessoa a quem serão
confiados os altos en-
cargos da Presidência
do Estado no quatri-
ennio 1928 1932.

Mas, em-quanto náo
chega esse dia, ha vi-
sivel ansiedade em pro
curarem todos adivi-
nhar quem será o ven-
turoso escolhido para
essa eminente funeçáo,
de forma que, em tor-
no do enygma, se mui-
tiplicam as conjecturas
e palpites.

A Vida Capichaba, de-
sejosa de dar aos seus
leitores a opportunida-
de de divulgarem as
suas supposjçóes, re-
solveu abrir este ««Con- ccurso de palpites», e, al
partir do próximo nu- !
mero, publicará o re-
sultado, que lhe der a
devoluçáo do respecti-
vo coupon, inserto na
parte dosannuncios.de-a
vida me nte preenchido.

A quem acertar na
chapa completa, conce
deremos um prêmio de
200$000 e o quevale mais lhe daremos
optimo ensejo de con-
quistar as «boas gra-
ças» dos futuros paro-
dros.

^onixixniTrrrrrTrTTTTT^n-rTTrnrw

FEMINEA
Premidos por falta de espa-

ço, vimo-nos na contingência
de sacrificar quase toda essa
secção, que publicamos quinze-malmente, devida á penna denossa gentil collaboradora Florde Sombra.

Contamos, entretanto, com oseu perdão amável.
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Quem compra um bilhete da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro
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Aspectos colhidos por occasiâo da visita feita pelo exmo. sr. dr. Feliciano Sodré, presidente
Estado do Rio, á Prefeitura Municipal de Victoria.
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^S^A'(|ue eu hoje con-

*?<^ rai proinelli man-'rg^gjP dar te sempre no-
tícias minhas, impressões de
quem está longe, saudades^ e
qnero que a primeira seja de-
(hcada ,i velha bibljoiheca, dc
onde te escre\m.

E a bibliotheca de mon pae.Não penses tpte elia seja. co-
"m a Bibliothcea Nacional,
iininensa. nem eomo CSSílS dos
antigos conventos da Italia e
da I rança, cheia de preeiosi-dades antigas.

Nao. Mas todos os livros,
nrr.umadós nas estantes, sâo
velhos e queridos camaradas.
A única cousa di\ ma, que ha
na vida. 6 o amor, essa fa-
cuidado <le querer bem ás
pessoas e ás cousas, de se-
gurar esses velhos livros com
uma única emoção de ternu-
ra e sentir essa melancolia,
suave, v» tido as gravuras de
«L'ile mysterieuse», de Jules
\ erne na maravilhosa edição
da «Colleetion Hetzel». Sem-
pre adorei os bellos livros
o não me posso esquecer de
um garoto levado que fugia nas
horas vagas e ficava' longo
tempo com essas mesmas gra-vuras, deliciosamente esqueci-
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do do mundo. E lá está o Ce- o

n o

sar Camú com seus vinte vo-
lumes de Historia Universal ;
la está o Larousse com seus de*
peseis volumes de diecionario.
li oslívros menores.*' fia <dlis*
tona dei A rie» de Píjoan ; e
«Au Pôle Sud» de Amundsen
e 'i/homme et la urre cie Re-
elus, e «Les (ialeries (FLuropc
e tantos ouiros...

Lá estão os velhos mestres
de todos Os tempos: Bal/ac,
Voltaire. Racine. Dante, Mia-
kaspeare, Saint Ik-uve, Victor
I lugo e tantos mais...

Eu li ludo isso eoufusamon*
te como se lê tom quinze e
com tiezeseis annos, e men
primeiro desejo ó de reler tudo,
de apreciar novamente a iro-
nia do tempo e pensar «jue
volto a ser aquelle rnpazóla
cheio de esperança o de en-
thusíasmo, chefo de amor sem
mima icr amado, chcio.de Iris-
teza, sem mmea ter sofírido.
Essa minha permanência em
Vietoria deu-me sensações es-
plendidas de novidade e sen-
ti um pouco mais fone a pha-
se de deseneantnmenio» quctodos têm na vida.

Oh! () suave consolo da iro-
nia e da piedade...
^ E eu abraço o meu querido
Swift--E* uma edição illusira-
dadas viagens de Gulliver :
«Voyage au Lijliput».

T a b a v
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Vocês me conhecem ?
Alcino de Abreu

Acydea Monteiro
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Onildo Rodrigues Passos
Arydeo deOliveira Guimarães

Anilton Amaral
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Este fez furor no carnaval...
Ruth Correia da Rocha Hélio Alves
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Tenho, ás vezes, no abysmo em que me afundoUma saudade e a bombra de um pesarDa vida errante, que vivi no mundo.
Mariposa do amor. sem me queimar...

Passado... Luz distante em que me inundo
Para chorar sozinha e recordar...
Detalhe que se guarda bem no fundo...

So no passado e que se pode amar!

Folha a folha do livro extraordinário.
Que vagarosamente vamos lendo,
Desenha o nosso vulto visionário.

E que infinita e brutal magua que ó.
Uns ternos lábios a viver querendo,
E scr menos feliz que Salome. ..

?

JURITY

Anniversarios
"Desembargador Affonso Clau

din.— Sn próximo dia 2 fará
annos esse acatado juriscon-
sulto e homem dr letras espi-
i ito-sameuse, cujas opiniões
brilhantes nos domínios da jurisprudeneiá, da historia, da
ethnographia, da lingüística e
d<> jpolk lore nacionaes têm me»
reciclo o apoio e o louvor dos
mais altos expoentes do intel-
lectualismo brasileiro.

Tribuno de palavra eioquén*
te e colorida, as suas pretec-
çoes ua Academia de Direito,
de Nicthcrèy, onde, além de
sua disciplina, em «pie o uma
das mais sólidas expressões
cie cultura, no Brasil inteiro
—o Direito Romano--tem pro-fossado magistralmente varias
outras cadeiras do curso, são
modelos de bôa, proveitosa e
florida oratória.

Jornalista de convicções au-
tonomas e estylo encantadora-
m< nte espontâneo, em quasetodos os jornaes, que se tem
publicado no Estado,e em va-
rios órgãos de larga publicida-de, no Kio de Janeiro, seu no-

II
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me tem occupado as columuas
dr honra, firmando nolaveas
trabalhos de doutrina ou de
polemiciu

li de par eom essas qualida-des de espirito, tem singular
relevo a nobreza das seus sen*
timentos» como homem, fazen-
do o merecedor das mais ve-
hemenics e sinceras dedica-
çoes.

Ao eminente capichaba. de-
sejamos» no convívio carinho-
so de sua exma. Familia,muitas
felicidades.

* *
A IS) deste mez fez annos

a senhorita MercedesNicolussi,
brilhante vocação artística, co-
mo pintora, rio que já temos
dado provas nestas mesmas
paginas.

A nataliciante, que conta as
melhores sympnthias e amiza-
des uo nosso circulo social.

foi muito felicitada por esse
motivo.

A Vida Capicdaha nâo lhe
pode, embora tardiamente, fal-
tar com os seus parabénscordiaes.

• a

Dra. Adalgisa Fonseca,—
A 17 de julho a extinguir-se
passou mais um anniversario
natalieio dessa nossa prezadaconterrânea, que está exercen-
do a clinica nesta cidade, ondesão innumeras as aFTciçõcs. queo seu trato ameno facilmente
conquista.

A' digna medica espirito-
santense. cuja carreira victo-
riosa é o fruto de sua perse-verança bem orientada, nossos
cordiaes cumprimentos.

•

dia
an

Dr. Clovis Côrles.—No
24 do fluente festejou seu ..
niversario natalieio esse esti-
mado cavalheiro, chefe de uma
fias divisões dos Serviços dc
Melhoramentos, desta capital.

Ao illustre engenheiro, cujosserviços á administração pu-blica estadual têm sido relê-

•«7
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van tes, cumprimentamos com
muita satisfação, desejando-Ibe
felicidades.

? *

Vinte e dois annos (trintao dois amores ?) completou, a
27 do eoi rente, a risonha exis-
téncia do no»sso jovem amigo,
sr. Afrânio Brüazi, sócio da
importante (irmã desta capital.
líru/zi ,v Cia»

Ao estimado índustl ia', nos-
st) cordial abraço de Felicita-
ÇÔC».

• *
I e/ annos a 22 deste o me*

umo I laroldo. querido neto tio
sr. José Gomes, agente da es-
tação de Sâo Carlos, ma IC. I\
Victoria a Minas.

*¦

• •*

limo, eontrahifio núpcias na-
queiía localidade.

I íratos, desejamosdhes longo
e venturosa união.

* •
Luiz < l.uidio, robusto pri-

mogeníto do < asai 1 limar e Luiz
Borges, nascido em 11 deste
mez, participou nos, muito gen-
tilmenie, esse acontecimento
polo qual apresentamos a seus
dignos pães nossas felicitações.

*
• *

No próximo dia i fará annos
o sr. Amadeu Santos, eo-pro-
prietário da Pensão Santos,
nesta cidade, e tia Pensão Afi-
nas e Riu, em Argolas.

Felicitamol o.
Noivado

Nossa gentil eapreciada col
laboradora, senhorita Consuelo
Salgueiro, uma das mais «hs-
tinetas figuras da elite feminina
victoricnse, ( ontractOU espon-
saes com o nosso prezado anu-
go, dr. Ivo Felisberto, Solicita-
dor de Terras, junto ê Secreta*
ria de Agricultura, do Estado.

Aos iovens noivos, nossos
votos de felicidades.

Visita
Tivemos muito grandesatisfação com a visita,

(pie nos Fez a senhorita
()dette Furtado, ultima-
mente nesta Capital, poralguns dias, em visita a
seus estremecidos pães»

A jovem espirito-san-
tense é já funecionaria
tle destaque no Conten-
cioso do Banco do Bra-
sil. no Rio dc Janeiro,
onde vae realizando, bri-
lhantemente, o seu curso
jurídico.

< iratissimos ã sua gen-
tiltv.a.

Participações
Pa senhorita Elsa ( .er-

hardt Santos e sr. Octa-
viano Santos, residentes
em Campinho de Santa
Isabel, neste Estado, re-
oebemos, com satisfação,
o communicado tle have- Pedro
rem. em 23 de julho ul- Gaspa

Assignada pelo nosso bri-
lhante confrade de imprensa,
dv. José »Sette, recebemos a
communicaçâo de sua posse,
recentemente.no cargo tle Pro-
vedor da Santa ('asa de Mise-
ricordia desta capital e tia dos
srs. dv. José Pedro Fernandes
Aboudib e Josué Prado nos**
cargos, respectivamente, tle
Escrivão e Thesoureíro desse

¦-

importante estabelecimento tle
caridade.

Agradecimento
A cxma. sra. Acydalia Ra-

malhctc Maia» em companhia
di- suas gentilissimas filhas,
deu-nos o prazer de vir pos-
soalmente, a nossa redaceão,
agradecer-nos a parte que to-
mámOS na esplendida Hora
Capichaba, qm1. por sua influ-
encia» se realizou a ll do cor-
rente, nesta cidade, em favor
do Orphanato Christo Rei.
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Vicente, filhinho do sr. André
rini, residente em S. Theresa.

Despedida
Do sr» J. S. de Azevedo Pio,

que está ultimando brilhante*
mente, no Rio fie Janeiro, o
seu curso medico, recebemos
amável cartão de despedidas
por motivo dc seu regresso
aquella Capital*

( ir.itos.
Fallecimentos

rr

Em Vassouras, no Kstado tio
Rio, íallceou a 16 deste mez,
o jovem I humano Maciel Gui
marães, nosso conterrâneo,
com dezenove annos de idade,
filho fio extineto Gaspar Gui-
marães. que foi commerciánti
nesta (idade durante longos
annos.

Aos seus parentes, nossos
sentimentos.

* •

Inesperadamente, golpeando
nas libras mais intimas ãs pes-
soas tle sua Familia e aos seus
numerosos amigos, falleceu,
domingo ultimo, dia 24, nesta
cidade, o sr. CJeto Firme, queexercia, ha largos annos,com
a mais escrupulosa honestida-
fie. o cargo de Pagador tia Com-
panhia Estrada dc [**erro Vicio*
ria a Minas.

O extineto, qut- era ainda
um homem na plenitude fia
vida, tleixa viuva acxma.srn.
MariaAmanda Nunes Firme e
sete filhos do casal.

Seu enterramento foi acom-
panhado por grande numero
dc amigos, vendo-se varias
grinaídas, expressando saúda-
des, sobre o seu feretro»

Aos que lhe pranteam a mor-
te sentida, nossas condolências.

Em Vargem Alta, neste Es-
tado, com 84 annos de existen-
cia, falleceu o sr. coronel José
Oliveira Comes, após longa
enfermidade,

Tronco de numerosa prole,
deixou a seus filhos a herança
uobilissima de uma vida, quese desenvolveu sempre dentro
das linhas do trabalho e tia
honestidade, na serena e im-
perturbavel alegria dos que
ben) cumprem os seus deveres.

A todos os membros tie sua
Familia e. particularmente, ao
.seu filho, o cxmo. sr. coronel
Nestor Gomes, as mais since-
ras condolências fia *VidaCa-
picha ba*.
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A Loteria de Minas é a melhor das loterias.
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íneffavel amigo;
Vede me você, que ahi vive,

socegadamentei na retnattçosu
pa: ila rústica fazenda, por
entre pedras e a lidar com
burros, explicar quo defeitos
Sáo esses uu min lia persona-
lidade - esta entidade moral,
que ora lhe escreve defeitos
que iodo mundo censura e por
elles você e o primeiro a afoi-
tar uma pergunta, que náo foi
em vão.

Pondera ainda, na duvidosa
esperança de ler, um dia. o
meu livro esquisito e triste,
porque, como us outros, nâo
rrimo, por enfie chiearas de
chás, bollinhos, tariguinhos e
recitalivos. a escuma de lite-
ratos de todas as camadas e
de todos os matizes para, de
queixo desabado, prognatismo
denunçiador de tara á amos-
tra, 0UVÍr aquellas nenins á
Soares de Passos e aquellas
canções desesperadas e cheias
do esqueletos com quc. na ul-
tuna geração dos poetas de
Pernambuco, eu abro um pa-
rcnthesis, como Maurício Rol-
linal num verso de I mbriel Ro-
setti e Edgard Poe num verso
dulcissimo do Virgilio. Meu a-
migo, você não sabe, por alto,
a significação cio divino en-
ihusia^mu com quo mo apre-
sento, deaiite fie num mesmo,
para criticar-mee i ir dos meus
próprios versos!

Eu sou um maluco, meti a-
migo, Eu s(»u a cousa mais he-
dionda que,depois do homem.
âppareceu sobre a torra. Sou
uma personalidade que em si
concentra quatro categorias
distinetas : Metaphvsica, Mo-
ral. Jurídica e Psychologica.

A primeira categoria r essa
sede sempre insaciável, de in-
imito: essa duvida em corre-
laçào com a crença ; a insa-
ciedade da razão perarde o
incpgnoscivel; o torpor, o can-
saco. o sobrenatural. A segun-
da categoria, de ordem pura
mente morai, no terreno da
ethica social, e nâo theologi-
ca. em virtude du sua razão
sobrenatural interessando o
plano da personalidade meta-
physiea, eu oomprohendo-a..
tambem. differente de outros
homens : O artista, o poeta, é
um homem sem moral que es-
tatue e prega moralidade nas
immor-ilidades que commette,
(an demonstração de uma mo-
ral sua. que não aberra da
moral alheia...

Ku, por exemplo, tenho a mi-

PEISII1USSI MlINCIf E
«a

nha moral differente da dosou-
tros; mas náo sei, no planosocial, de que modo sáo com-
prehendidos esses princípiosdr utilidade accommodatioia...

A terceira categoria, meu
amigo, defino a fora dos phi-losophos: personalidade pin-dica e aquelle meu exclustvis-
mo de opinião, que me toma
criminoso, nUvoni^ndo.sú/Ànho.
com u bandeira rubra de mi-
nhalma. aberta aos quatro ven-
tos, a impiedàde da vida e a
isensatez do mundo.

Jurídico é tudo aquillo (jue
interessa á lei e á justiça, quenem sempre especificam valo-
res» punindo culpados, liber-
tando heróes.

A quarta é de ordem psy-chologica: o estudo dos efe-
mentos, formação, alteração, a
individualidade, consciência, li-
herdade: o sujeito individual,

Metapltxsica eu sei da rea-
lidade que corresponde á no-
Ção que lenho de nem mes-
mo; psychologica n.uhlplid-

•*••? •$*-
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argentino de Oliveira, nosso
collaborador charadistico,

a maior autoridade nessa
espécie, dentro deste

Estado.

dade instável dos meus esta
dos íntimos, nos quaes tenho
Consciência da minha existen-
cia ; e, assim, pois, meu amigo
íneffavel, você veja, por ahi.se
um homem com essas perso-nalidados que se oorrcspon
dem formando um factor uni*
co e puramente distineto, or*
gani/ado por elementos de ac-
ção. tirarse-ia de seus cuida-
dos pára offerecer a todo mun-
do. om rcpasl" inlelleciual.
quando nho as doenças da sua
personalidade» os requintes de
seus desvios mentaes. os seus
relâmpagos de loucura entre a
razão de si e a degeneração
na sua ultima espécie...

Você sabe, meu amigo, (e
mais d<> rpie ninguém), que eu
não faço versos para deleitar
o mundo. Paçoos fervidos ao
clarão de rr.inha liberdade de
ser homem e ile ter uma con-
sciencia minha, para utilizai a
quando quizer e entender.

Kntre as pedras e os burros
de sua fazenda eu sei que hou-
ve um burro que lhe meteu
os cascos, para náo levar a-
quelle insupportavel bridão,
num dia em (pie procurou fu-
gir á passividade roüneira.Pois,
esse burro, meu amigo, linha
personalidade e eu lamento
profundamente, nas vísceras
(Palma, que você lhe tenha ne-

gado capim por isso.
Folhe Já: esse burro sou eu.
Váo dizer, por ahi, que Th,

Ribol tem razão ao referir-se,
na sua theoria, á minha pes-
s ô a. (j uesouiim d oen te.

Lá isso é commtgo. Repre*
sento, na minha independem
cia de ideas. qualquer cousa
aberrativa, fora do eommum.
Hem no sei...

Você eoraprehendeti.meu a-
migo ?

Pois eu tambem náo com-
prehendi

A\s vezes nâo sei que es-
crevo *.

DarseáíO caso da coexis-
temia de personalidades es-
iranhas dentro da minha po-derosa personalidade ?

Cumpro o meu livro e pro-cure-me por lá, dentro delle;
veja si estou mesmo ali. ou si
tudo isso quanto lhe digo é
falso e representativo; náo é
sentido, vivido, soffrido—ina-

nimandu, transido, cortido, co-
mo estou, nesses meus des-
graçados versos, prófundamerí-
te humanos* •

Recife — Pernambuco.
Esdras-Farias
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Q U E S T I O N A Ií I O D A
=ee===e== NÃO HA PERGUN

PERGUNTAS

Ia—Em que rasos lhe parecera-
zoavel o direito de matar ?

2—Onde se extrema o amor do
desejo ?

3— Que lhe parece mais vi tii: uma
igreja, uma escola ou uma cadeia?
Por que?

4 —Quaes os vícios humanos mais
abomináveis ?

5—Agrada lhe o amor, sem dí-
ciro t

6— Que conceito faz da bellcza.
sem virtude?

7—Devemos dizer sempre oquillo
que pensamos ?

8—Quaes sâo os males maiores
de nossa época?

9— «Poderemos sei felizes, sem
qualquer espécie de religião ?

10-Que pensa do divorcio?
II - Qual a maior prova de amor

pôde a mulher dar ao homem ?
12—Quando experimentou a maior

alegria em sua vida intima?
13—Como julga os homens? Que

faria delles, si fôsse dona de seus
destinos ?

14--Como vê p passado, eomo jul
ga 0 presente, qur pensa «lo Iu-
turo ?

15 —CJik* diz a respeito das supers-
lições, dos augurios c dos vatiei-
nios, deduzidos du letra, das linhas
da mao, do expressionismo ?

lo — Podem-se justificar, algumas
vezes, os amores adullerinos?

17—Náo lhe parece um mal a des
propoçâo de idades, entre os es-
posos, em alguns easaes ?

IH—Devem envolver-se as mulhe-
res nos negócios de seus maridos?

19—Qual o romance melhor—pelo
enredo — dos que já leu ?

20 — Qual o momento mais ventu-
roso da vida ?

21—Crê que o coração, ás vezes*
possa impor suas vontades ao ce-
rebro?

22—Qüe pensa da velhice?
23—Xo homem, qualà tacha quemais o deprime—a adulaçâo.a bruta-

lidade, o erotismo ou a ignorância?
24 —Quem mais requinta em cruel-

dade -o homem ou a mulher?
25— Devem casar-se homens po-

bres com mulheres ricas ?

26—Nos peccados de amoi, todas
as mulheres" cedem á tentação, eon-
forme as opportunidades?

27—Que mais devemos apreciar—a beJlcza physica ou a formosura
espiritual ?

é8—Qual a mais delicada e.xpres-
sâo da sensibilidade irminina?

29a Quem é que se enfastia pri»meiro no mnot* o homem ou a
mulher?

30— E- um bem ou um mala co*
t/netterie ? Até onde deverá elia
ser levada ?

31 —Quando é que as mulheres co-
meçam a desgostar-se de si mes-
mas ?

32—Qtie é que mais lisonjeiaá na-
lural vaidade feminina em casa»
nos salões e na rua ?

33—Como define e acceita a poli-tica? Como eomprchende e justi-
fica os chamados direitos pohtiço$
da mulher?

34—Deverão ser recíprocos os de-
veres de fidelidade entre os sexos ?

35—Por que é que as mulheres se
interiorizam umas ris outras ?

36-Qual o mais repugnavel dos
peccados mortaes?

37- - Qual a qualidade mais apre-
ciayel e qual o defeito mais preju-dicial, tanlo no homem, como ria
mulher — lealdade, meiguíce, cora-
gem. paciência, confiança, intelli-
gencia, illustração, economia, gé-nerosidade, trabalho» riqueza, ele-
gancin. fòrtfsosüra e pobreza, no
primeiro caso; e mentira, prodi*
galidade, feiúra, gula. biloutrice*
avareza, ciúme ou timidez, no se*
gundo?

30 -Será um «habito elegante» o
fumar para *ns mulheres?

39—Qual a sua maior emoção, jásentida ?
40—Como se deve comprehender

á justa a designação actual de «mu-
lher moderna» ¥

11—Qual a profissão que lhe pare-ce mais conveniente á mulher?
42 —U-ma solida cultura intellectual

poderá reprimir os impulsos con-
demnaveis do nosso instineto?

43 —E' o beijo a prova suprema do
amor ou da volúpia? Qual o con-

m

ceito que elle lhe merece — num
caso e noutro?

44—Qual a mulher mais interes-
sante — a sentimental ou a cere-
bral ?

45—Que pensa da Moral V
46—Onde nasceu?Qual o «lia d<

seu natalício ?
47 -Que mais lhe prende o espirito

na pessoa Ue sua eleição ?
4B—Que pensa do Carnaval?
49 -Como define o riso ? K o pran-

to?
50-—Quando e como deseja morrer?
51--Qual seria sua maior desven-

tura ?
52— Que é que, na vida, lhe dei-

xou mais doce recordação ?
53 —Qual a sua concepção da des-

graça ?
54—Sí não fôsse quem é, quem de-

sejaría ser?
zS ~ Quaes são os seus heróes e fie-

roi nas da vida real? E da ficção?
56—Qtral o seu estado de espirito

actual ?
57-Qual o alimento e a bebida de

que mais gosta ?
58- Poderá a mulher amar a al-

guem por gratidão ?
59—Que mais seduz —o olhar ou

o sorriso ?
60 —Que pensa do suicídio ?
61— Devem os homens chorar?
62—Qual o dote principal para tri-

umphar na vida: o capital, © tra-
balho ou a intelltgencia ?

OBSERVAÇÕES
— As respostas poderão ser da-

das por qualquer dos nossos leito-
res ou leitoras.

—Sô publicaremos as que nos
parecerem convenientes.

—Haverá, no final do torneio,
um prêmio para o autor ou autora
das respostas mais originaes.

Attendendo a judiciosa obser
vação de uma leitora, do próximo
numero em deante não publica-
mos mais as respostas sobpseu-
donymos. As que já estão em
nosso poder também obedece-
ráo a esse critério, salvo deter-
minação em contrario de seus
autores.

SABONETESSANTELMO i.'."f-«M*W»m.-«*»ijK:¦.;,..¦ -*.-.] -.?»¦(
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I—Em nenhum. Sou com os que
seguem n risca o V mandamento.

3-—Na idade média, uma egreja.
Nos tempos aetuacs, nâo poderia-
mos dispensar qualquer das três,

4-0 jogo, o alcoolismo e o vi*
cio da cocaina parecem syntheti-
%nr a abominável fraqueza humana.

5— Ausência absoluta, náo. M.ve-
lho juramento de viver com o és-
colhido nem que preciso fosse mo-
rar sob uma pedra, faria figura ao
som de valsas lentas e espaçadas.
Falar em pedra, na época do jazz.
só si fôr preciso pancadaria...)

6—Náo posso comprehender um
predicado sem ò outro. Virtude é
belleza. e nada existe verdadeira-
mente bello sem virtude. (Será ac-
caciano V)

7—Sim; contanto nãõ sejam trans*
postas as Fronteiras do «savoir vi-
vre».

d—Á falta do espirito religioso
e o futurismo.

9-— Náo creio na felicidade dos
sceptieos. Sem a esperança docéo,
COmo supportar as desgraças ná
vida ?

10—A melhor das modernas ins-
tituiçôes sociaes para os que se
casam, apenas no civil e que fa-
zem, entre si. um eontraeto de co-
rações, seguindo o exemplo de toda
a gente e as leis do paiz. (Chame-
se a isto amor...)

Escrevo como oatholiea, com sin-
eeridndo.para os que crêem no ma-
trimonio como sacramento e para
os quaes seriam inúteis todas as
prerogativas da lei do divorcio,

11-Dizer lhe que o ama. (Nào
me refiro ás melindrosas de cere-
bro vazio e coração maseateado).

22—*.. «velhice náo quer dizer
esterilidade nem abandono. Ua sem-
pre muito que fazer na vida e a
nossa ultima quadra nâo é, com
certeza, a menos prodúctoráí» (Ju-
lia Lopes de Almeida — «Correio da
Roça»).

23-A brutalidade. Mais que a*
ignorância, a aciulaçào.

24 —Nâo creio que haja homens
e mulheres mãos. Muitas vezes nós
é somos cruéis para os que julga
mos sem coração.

25—Acho prejudicial qualquer
desigualdade nas condições de
vida para os que pretendem mo*
rar sob o mesmo teclo»

27—No homem, a formosura es-
piritual. A umti carin ha bonita (fe-
minina, está claro) os do sexo op
posto perdoam todas as batatinhas
cór de rosa. Nós, porém...

2B--0 pudor sincero. Sou conlra
o convencional!srno.

31 -Quando pretendem atiríbuir
ao coração outras ímeçucs, que as
da vida vegctativa, e se deixam
dominar por ellas.

32—Os do sexo forte que res-
pondam, rememorando suas con-
quistas... tão pouco louváveis!

33-0 silencio é de ouro, quan-
do a sabedoria é cie... «oiekel».

*.rf ... *

35 — Pela diíferença de educação,
quando o desenvolvimento do es-
pi ri to c retardatario.

36—A inveja.
37—A lealdade.no primeiro caso,

para os dois sexos. Na mulher
mentira. No homem - bilontrice.

38— Poderá ser elegante, mas»
muito pouco distineto.

39—E *náo ha perguntas indis-
cretas», hein?!

40— Outras responderão par mim.
41» -A dumestica. Pma mulher

íntelligente, verdadeiramente culta
e instruída, capaz de viver á sua
custa, seria, a meu vêr, a mais de-
licipsa e leal das esposas, a «me-
riagère» mais diligente, a mais de-
ateada e affectuosa mãe.

42
43

...

44 —Intrressamo nos muito mais
pelo que é inédito ou pouco com-
mum. Logo a cerebral...

45-

12—...n —
mm- 14—Através uma grande saúda 
Hfcde,,que me entristece o presente ""

47—A ausência de altitudes, queé o apanágio do sertanejo do nor-
le, «cie alma bôa e coração sincero».

46—Ha mais de dois annos cor-
lei relações com o deus da folia.
Sou bastante suspeita, portanto,
para emittir, sobre elle, qualqueropinião, 'lambem, náo quero brigar
com os seus adeptos.

49—Não sei definir sem recorrer
aos pensamentos phiiosophicos de
senhores como o cie la Palisse, o
Conselheiro Accacio, etc.

SOr^Quãridó e como Deus quiser.
51—Vêr-me privada dp convívio

das pessoas a quem quero bem.
52—Por emquanto, limito-me a

armazenar recordações.
53 -Nenhuma desgraça me ate-

moriza neste mundo. Desgraçado
é o que nâo crê, e, mais ainda, o
que nâo tem coragem para con-
fessar sua fét

54 — Ha em certas creaturas qua-
lidades que eu desejaria possuir,
mas, cujas donas tèm outros tan-
tos defeitos, que me prefiro assim
mesmo.

55-—Nff os tenho. Si a vida é
um reenanee. quero ser sua prin-
gripai (V) heroina.

56 —Ó periodo do chãos já pas-
tou; mas, a obra está muito longe
lo modelo.

• *j i • * *
58—Eu ? Não.
D*)—No homem ?— o olhar eviden-

iador de intelligencia e firmeza
e caracter. Deixem, a nós outras,
s graças do sorriso.
60—Uma covardia corajosa. ,
61—Si tiverem sentimentos para

62—A aslucia.
19—julho-927

Indá Soares.
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A literatura na terra de Chanaan dentro
asasa»^^

£5(3

de um século I

No capitulo anterior deste traba-
lho, Talando sobre a figura li lera-
ria tio grande escriptor e livre pen-
sador Alfonso Cláudio, disse:

«Eu amda não sei a causa de ter
Affonso Cláudio deixado de se re-
ferir, ao menos numa linha, aos
nossos poetas e prosadores r Joáo
Motta, /ozuno Fraga, «Narciso de
Araújo, Francisco S. Rufiho, Affon-
so c Demosthenes Magalhães. Ar-
chimlmò de Mattos, Hehsarío Viei
ra da Cunha e outros, quando na-
;«uclla época, se ainda nao eram
èdita^OS* ao menos pelas colum-
nas jornalísticas criavam o seu nu-
mero <le admiradores e amigos».

íi eu reputava isso uma falta tle
bastante gravidade, tanto que fie-
feois de ter lido e meditado sobre
a obra do estylísta capichaba, jui-
guei o usar de «partipris»...

Porém, Q meu julgamento foi com-
batido pelo propno criticado, que
em carta a mim dirigida, fez a de-
fesa <lc sua obra.

Indispensável serã dizer aqui este
ou aquclle trecho tia honrosa carta.
Ê para melhor compréhensão e in-
teresse tios que lém e apreciam a
literatura capichaba, vou transcre-
ver totla inteira a justificativa do
mestre :

«Rio, A -7-927,
Caro confrade sr.João Calazans*
Comquanto nao tenha o prazer

•de o conhecer pessoalmente e in-
aleeiso fique si o prende algum laço
,de consangüinidade ao habilissimo
imodelador conterrâneo José Cala-
rzans, ao ramo dos Calazans serra*
mos ou ad cantor sergipano da O
pltenizia, dv. Pedro Calazans-cum-
pro o dever de lhe agradecer, mui
intimamente, as referencias, que, no
numero 95 dà Vida Capichaba, di-
guou-se tle fazer ap meu .orne e
ã minha pequenina obra literária.

Por vezes varias, tenho^lido es-
> Criptos onde ha a sua estranheza
: acerca da razão ou motivo por qtie

na minha—Historia da Literatura
Espirito Suntcuse—deixel cm o!vi-

alo alguns nomes de belletristas
terrantezes. Quem primeiro se sur-
prehentleu com o num tleslise foi
César Velloso, um moço pensador,
.que» sem ter chegado aos 30 annos,
era um erudito, um philosopho e
um dos homens mais adestrados
no uso da palavra escripta, que hei
tido a ventura de conhecer. Esse
nobre amigo, autor da mais ex-
tensa critica, que até hoje visou
aquelle livro e que teve publicada-

(1822 - 1922)

de na revista — Sciencias ê Letras,
do Rio de Janeiro* alludíu ao que
elle suppóz descuido meu e a res-
posta, què lhe dei então, é a mes*
pia que reproduzo aqui.

Quando entre I9<>4 a 1909* em-
prohendí algo eserevVr acerca tle
homens e cansas fio listado tio E,
Santo, que pudesse ser. como foi,
condensado em livro, não obstante
a má vontade, que táo humilde ten-
tamon mereceu da parte dos go-
vrrnos. que ao autor tudo jriegacam, tive o cuidado de reunir por
copia maior numero de* documen-
tos indispensáveis á tarefa a que
me propunha.

Afastatlo fio Estado desde 1694,
por intermédio de jornalistas e re-
presentantes federaes seus, como
os senadores Cleto Nunes, IL Cou-
unho e Siqueira Lima» solicitei ex-
tractos e apontamentos a vários
coestadoanos, tidos por homens de
Ieiras, afim de levar a bom termo
a minha tarefa.

Informado pelo primeiro delles,
acerca de versos publicados em
varias revistas da Capital da Re-
publica, que' eu nâo conhecia» da
lavra tio dr. Narciso Araújo, não
tardei em comoumicar-me com este
poeta, por caria registrada, pedin-
tio lhe.de par com a copia de suas
producções, alguns dados relativos
á sua edadei formatura, éle, etc.

Nem tuna resposta tive : o sena-
dor Siqueira Lima» que muito apre-
ciava João Motta e Victor de Mo-
raes, também sc empenhou tom
estes no mesmo sentido e não lo-
grou melhor resultado.

Vé, pois, o sr. Calazans, que liz
quanto em mim cabia para dar re
alce ás paginas do meu livro, com
a inserção tia prosa e verso dos
nossos conterrâneos letra»los ; gjh

{Continuação)

porém, recusaram-me os seus va*
liosos subsídios.

Affonso Magalhães nâo foi por
mim esquecido; informado por EL
picjto Boamorte. de que havia um
drama da autoria de Affonso. con-
signeí, á pag. 252 da minha tlisto-
ria, a sua influencia no desenvol-
vimento da arte scenica.

Demosthenes Magalhães. Zozt-
mo, í\ Kufíno nunca foram artis-
tas da palavra e era destes que a
Historia sc preoecupava.

Archimimo Mattos, Vieira fia Cu-
nha e possivelmente mais alguns
literatos, até 1912, eram completa-
mente desconhecidos no Estado e
fora tle lie.

Nunca pretendi que o modéstia-
simo volume da minha Ifi$top*ia,
publicado em Portugal, graças á
intervenção do meu prezado ami-
go e confrade, commendador Ar-
thur Guimarães, quando em meu
paiz os governos o repelliram de
suas graças e dos seus prelos, dei-
xasse de conter lacunas e falhas;
sempre o considerei como um dado
ou ponto de partida para obra de
maior fôlego ou, quando muito, um
orientador veraz, com o simples
caracter informativo, do estado das
letras no território espirilo-santen-
se até 1909*

Cirande será a minha satisfação,
si commettímenios literários, su-
periores aos meus, encontrarem no
Estado o carinho» que não tive, e
maior ainda será o meu contenta-
mento, si nel tes tiver o que apren-
der, pois Catão, aos HO annos, ini-
ciou os seus estudos, quanto ao
idioma grego e á arte da fiança...

Confrade e admirador
Affonso Cláudio

s, Kua Anstide__LJ^)bo_L_Jii^_^MM^^^J
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Perfumanas, Calçados,

Fazendas, Armarinho,

Roupas.
FLOR DE MAIO

Casa \ a metal Ia
de F. PAULO

Chapèos de sol e de

cabeça, etc.

Preces razoáveis

Successor de NAplETALLA PAULO & IRMÃO
líu.i Icronvmo Monteiro, 1 e 3 —CAIXA, 3ô52-Victoria —Est do Esp. Sunto
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PI LOG e N io
serve em qualquer caso

<-;

*

^ç

i já quasi nâo tem» serve-lhe o PILOOJSNIO,
porque lhe Eará vir cabello novo e abuwlnn-
tr. Si começa a ter pouco» serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o cabello continue
a cahir. Si ainda tem rtmito-, serve-lhe o PI-
LOGENIO, porque Tlie garante a hygiene do
cabello,

Ainda para a «vvtlnrvão cia raspa.
Ainda para o tro tamento cia barba

e loção de ioi le tte.
PJL0GEN10, setrfpre PILOGENIO!

A' venda em i;pdgs as pharmaeíaí?, drogarias
e perfumarias.

0-

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamento verdadeiramente id^al para
crianças, senhoras fracas c convalesceu tes è
o Phospho-lhlocol aranula-
do de Giffoni. Pelo «phospho-caleio physio-
lógico» que encerra, elie auxilia a formarão
dos dentes e dos ossos* desenvolve os mus-
culos. repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro; e peio «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-
mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrirão e melhorada * o
peso do corpo augmentSL E' o lortificantt tu-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da inllucnza, da coqueluche e do
sarampo —

K<» _*cltado diariamente pel IMI «mmnilda.
des medicasdesta cidade e dos Kstado*

Em todas as pharmaeias e drogarias,

Deposito: Drogaria Giffoni

Kua f de 
"Marro 17- Rio de Janeiro
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&. TVPUn ÜREMIA, ÍNFECÇÒES iníestinaea -• do apparelhò urinarío, evitam-se. usando URO
Ji lill IW |(iK\\ii\.\. precioso àntiseptico, desinfectantt c diuretico, muito agradável aojaladar

Fm todas as pharmaeias e drogarias —19
^ l)«kp<)si t «> IUUM.AKI A GIFFONIRio de JaneiroRua tr de Março, 17
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Café Globo
KUA JEROíVYIttO MONTEIRO, 3!1

Du<%ue de (avias. 40 — C postal, 8 7 12
____ I
JL JL JL MJLim%D 1 ¦ a^L JaÊlm. w %5 5^

SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-
TES, BAILES EPIC-NICS. I

i Bebidas finas, conservas nacionaes
I

e estrangeiras |
X 1 l - 1 X x \.aà. \ d» iV. 'k)

VICTORIA ESPIRITO SANTO

a
a
a
a

ti
ii

»ti
ti
ti
a
ti
ii
ti

FAZENDAS E ARMARINHOS

pbVE5,F0N5tCA & C'm.
End. telegrah.- V/E5AÜ

Caixa Postal, 3796

Rua /' de Março, 4b
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REVELAÇÃO
El «mado muitas mu-

} Iheres... todas, porém,a*sappareeer**m,
I mas, para mim, se

jU enclausuraram como** Freiras arrependidas
a »>« »,.; n0 conv™to sepuleral(jo esqueci men in /,.,*».-.,. *• • #-8 lizes fV,r/;r °UÍT'1S» niais fe-iizea, pai tiram em tardes ridmtcs
v„ Stt P** os céosl des\ uiMcin Io me o segredo insondavelda morte; sem conta, ainda, abatidonaram me,

1'on-m. nem-uma dbixo» no meu"iUn.o mais viva reminisceneinmais «rata recordação, do oue f'

pae nojo. (fractq ongmal esto, ,,or-
nio podemo\ ó suprema de S

, ' !"""' unicamente uma sómth" ''"is numa adoramos as bo-

^Outras a rosa vermelha da bocea
pequenina, nestas o falar díNES*
he fterfS? nC'af °; Pa£IueIlaso ta-
corpo) " *lonairoso fl° fragil

i; Quasi sempre a tossir elia m*d«?ta: «Breve, muito bfevesS»«rJj«w«teoda...sounma magnona iraca e mr nu mea /.v* "" nuuiosa. () eon ;u fnuo vento me tonn to*s> ?-°os h*h7>« , r,c1' nu,,ío fna;
5!nSm2f hlJ.m,,,os •'" lu* me fa-
f",""' e fico cheia de nevroses

trnt a, d?muifras brancas pe-
.m , in , (U ¦,,Vn' nada mais é cueuma mcMenida reticência, que JSS

ás veze? «! ' ,?.° c.0m'fío. escalava.«9 vezes, os altíssimos ninhos d*.da voluptuosidadè. ni™ios da

Jk-retanto, quasi elia me nâo fa-¦u''; 90 quando, á noite, a Doeirâáos lácteos caminhosihenão vinhf
ias, e me ensinava dos céos toA**as qpywIm * ut v c Uh iodas
mmn , A ass,m "^ ser. era
ria cornar " rOéhed0' ™«'da

o luar """'"ore, pãlüda como

hendfamot a™nv:,mos' »os compre-

do"' I- a„s , nhí,m a serenidadeaos lagos a maciez có veltudo
pançoes dc extasis, lendas c allu-

eiaUSie%Crepe da »*»**-*

-milioc':1, lI?fsPerado, elia, ache-gando-se mmto a mim. Fez seu uh
w*****4 ???•???? ? * ??????

•<5* .

Q trigo se adapta maravi-
JT !hosamf>"te em nosso
kstado. Foi essa a conrluíão
a quc chegou a gecretaria ii

tjmo e incomprehendído pedidodizendo-me: «Quero-te muito... massei que vou morrer,., apressemos
portanto, nosso noivado, nossa fe-íicidade... Vem... enlaça me, dirá*me, acompanha-me.„» *

km seguida chorou e soluçounujijo aociâda, acenou me um lan-gmdo adeus, deu-me um baio desezáo e de delírio. E poueo depois

30 . 7 . 927
sorrindo» como anjos e estreitascahintlosemíanerte do.s meus bra-*
ços, fitou-me pela ultima vez, e leivtamente» muito lentamente morreu.

peatüe disso.., que coragem aminha!.--, elia partiu e eu nâo
paru,,, continuei a viver,

(De um caderno velho).
Corlumbo Ferreira.
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AONDE HOUVER IRRADIAÇÃO A VÁLVULA

PHILIPS VAE BOSCAL-A
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mim »tt»

Agricultura com a experieii-
cia feita em meio hectare deterra eni L.-iginha.niuiiieipio deOonungos Martins. De Affon-

???????? • *«*«?«« •>?????-»«

so Çlauíhoacabam «leenviará
referida repartição magníficas
espigas de trigo colhidas ali
por um fazendeira locai.
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MÍIÍO Ya LADY
E' o melhor e não é o mais caro

J. LOPES & Cia.
-:<-S:',y\ * AA.A-

Praça Tiradentes, 34, 36 e 38
*»

Rua Uruguayana, 44
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COMPANHIA TERRITORIAL
Capital: 3.400:000$000

Sede: COLLATINA--E. E SANTO
Proprietária Hos feftilíssimos terrenos do valle cio Kio I)ôce# dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. F. Victoria a
Minas, a 6 horas da capita] do Estndo, e também dos'valiosos terre
nos do Caparão, no município do Alegre. As vendas sao feitas a di-
nheiro è a longo prazo, em lotes de 25 a 30 hectares e em áreas
para fazendas, medidas *e demarcadas, em çoadíçÔes as mais vanta*
tosas, tendo, principalmente, o obiectivo da colonização.

Directores: Dr. Attilio Mvacqua e ildefonso Brito
• • -i -*¦» *» - ¦»* • *• *» <0mm # «

Informações: Lm Victoria, com VIVACQUA, IRMÀOS & Cia.

ESTADO DO E TO SANTO
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Nenhuma revista oublica annuncios tão baratos e úteis quanto «Vida Capichaba»».
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^ If1 a A , 
"^™^^^^iixmAlfaiata bea poupas civis e militares

TERJNQSPE«FRACKS.» CASACAS ^moítivpo IIxr„,Arvi - 
~~

ltua Jeronymo Monteiro, 11 Phone 207 aSdu J? . °ES
>Baammnm^^ 'A Caixa P°sta|. 3762

H

íixrxrrnlSr
Lançando mão do instrumentocom que íi sciencia espirita pes-quísa seus phenomeoos, e desejo*sos de provar, com o eloqüentetestemunho dos fados, o que af-bnnamos sobre a existência e im-mortalidade do espirito, com a de-vida permissão, transcrevemos hojeparu- . o relatório de tuna sessãorealizada Ba Academia de EstudosPsychicos «César Lombroso», na vi-nona cidade de Santos, servindode médium o sr. Mirabelli, (n,e coma sua extraordinária faculdade, tem•rovoraflo interessantíssimos casosde malermluações. transportes, psv-cho^raphia. etc. l

«. Eis o facto :
«Em Santos, na sede da Acade-nua. estando a mesma representa-

2 'T,',"" ,l,"tl,::r,;,nisl;"i de Camar-eo, Alberto Ribeiro dos Santos e.'• ' • ochmidt, com a presença denumerosos visitantes illustrátJos,
Conforme consta em forma devidae toi publicado! ás 9 horas do dia,I>roeede-se primeiramente a umaminuciosa»vistoria nas installaet.esdo aposento, que mede lo x ll, ficaSituado num rés de chão, tendodiversas janellàs Internos, todas fe-citadas confi sólidas grades dé ferro.torro e assoalho de tâboas estrei-tas, encaixadas umas nas outras,sendo venheado estar tudo em or-dem. não havendo possibilidade deoutro «truç», sináo o de atravessara própria massa das espessas eWrtea paredes, ou de arrombar

portas sohd.imente embutidas emgrani to e trancadas" com pesadosferrolhos. ! "
() me.dium. sentado, sem nenhumCont^cto com outro objecto nua!-

quer, começou a ficar exaggerada-mente pallido, de olhos esbugalha-00% e estertora como se lhe eom-pnm.ssem ,, garganta. O transeaos poucos vae se tornando pro-lundo. e o médium eahe num ver-dadeiro tetJhargo, éntremeiado de

.'.

ESPIRITISMO V

IV

*i,
«. m -m:

V

sobresaitos violentos. Estndo geraldo mesmo, irregular.
Temperatura 36,2 gráos. Pulsoa \m, sem cadência, precipitado.Kespiraçfio oppressa, angustiosa.Kapida queda progressiva do pul-so. Femperatura baixa a 36;! gráos.umllas dilatadas. Olhar vítreo.tsptderme completamente insensi-vei. O estado rio médium inspiracuidados. Suor frio e abundante.b evidente que o organismo tododo medmm está fazendo enérgicoappello a todas as suas reservas

m energias vitaes latentes, paralazer face a uma crise tremenda,cuja causa nos é obscura. Xisto. 3batidos se fazem ouvir sobre umainesa sjtuada na sala, e uma vozmíantii chama «papae». O dr, Ga-mmedes de Souza, um dos presen-tes, mal teve forças para declarar
que reconhecera a voz de umasua filhinha, faileeida na Capitalrecieral. .por oceasiao jln epidemiada grippe. Estavam todos num crês-cendo de espanto» quando dentrodo circulo, ao lado do médium,sem que se pudesse explicar comose dera. appareceu uma me-nma. O dr. Ganímedes, aos solu-ços, duvidando dos seus sentidos,abandonou 0 circulo e foi ao seuencontro, chamando-a de filha, eestreitou-a longamente nos braços.E passou.se uma seena eommo-verue, que confrageu ç coração detodos os presentes. O pae, aos so-tuços. reavivada toda a dôr da-

queria perda inestimável» consta-tava, com os olhos embaciados delagrimas e a voz entrecortada de

soluços, que era mesmo sua liTíia
que elle tinha nos braços, e queo vestido era também o própriocom que elia fora sepultada».

Vae mais além a narrativa dorelatório, porém, ficamos por aquiacereseentando ás nossas citaçõesas opiniões de alguns hr mens il-lustres, que assistiram as expermrvcias feitas com o snr Mírnbelli.
Dr. Vital Brasil:».- «deixemos detheatralídades/*e estudemos o snr.Abfabelli .«cientificamente...» Dr.Linz Mata:.,, % primeiramente devodizer que nâo sou espirita. Catfao-ico tradtccíooat. sou obrigado, ne-los dogmas da religião que profes-so, a evitara leitura de tudo quan-to possa levantar celeuma no meuespirito. Demais» sinto-me bem roma religião que adopto. Foi, portau-to, por um natural movimento decuriosidade que procurei assistir âuma experiência do sr. Mirabeüí.tive essa oceasiao*..

-. onde e como explicar o truc?Autorizo a affirmar que, nesse ins*tante puz toda possibilidade demystificaçáo de lado, como causaimpossível e absurda no caso...»
Terminamos por hoje o nossoeommentano, certos de que,* namedida de nossas forças, vamosseguindo o programma traçado.O espirito* fortes certamente náose deivarâo cahir nas malhas doinverosimíí, porém, estabeleçamosum parallelo entre elles e os ho-mens, que náo se pejam em attes-tar a veracidade dos factos e te-remos então a solução do grandeproblema,

Para elles repetiremos as phra-ses de Jesus: «Quem tiver ouvidosde ouvir que ouça; quem tiverolhos de vêr que v#jà».
Viet, 2o - 7 •

f Completo sortirnento de A . . ^^I^rmmim^m^^xirmwfazendas modas arma- AU BON MARPHF'rinho, perfumarias, cha- *~* 
w m IVIMnUnQ

Sempre modas é novidades

Aylouma.
f^to»tw*w««Mrtw*

TA1|llinirrTTTm|
finas e aril-H

péos, calçados, etc.

M.
Preços rci^oc^^els

Ibrahim & F i l Ji os

Casemiras

gos para alfaiates

Especialidade em arti-
gos finos

6, RUA JERONYMO MONTEIRO, 6 ESQUINA DA pp„rAV 
" •

CAIXA POSTAL 3805 TELEPHONE «7 f17 5 l o 
SETEM8RO

[m™™^^ E' SaD'°- VICT0RÍA
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«Credito Popular»
Sociedade de sorteios

TODAS A,
CÍRAVUR,

IMPRESSAS ffESTA REVISTA
SAO FEITAS «A

(ANTIGA CASA BRUN)

ANI?,Ü10 Íepulveda
7e/^, A%?/r/í». ^567" CIO DE 7ÀtfEIB0. "

A preferida petos espiriío-sanfenses.
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEU RE-

GULAMENTO E 0 REGULAMENTO |
FEDERAL

í
Sorteios nos dias 5, 15 e 25

de cada mez
:s$ooo r sihi modíca contribuição mensal

TEM 0 SEU CREDITO I IkWIADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS
."'

Insere vei* vos ! ila!>ilitai-\ os !
Avenida Capichribd

jAO L*DO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

ma.
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Homoeopatha a mais escrupulosa e perfeita
em Tintura,
PIERUBINA

ÍJ5= . 
| *< *' 

j rr*
m y remédio que traz o bem v^^i

estar das senhoras
K*
*s

Glóbulos e Tablettes
*-" '" MORRHUINA

Tintura c* taM«*tt«vs
üleo de lidado dc bacalhau em

honHi-upathia, sem gosto, sem chci-
ro e sem dieta. Pesai-vos 30 dias* antes e 30 dias depois,

=£*

/«l/J 1* \ ^amis x
Cceíhc Sjrfaosa \

«vi*. .* JM
"'*"<#** ¦, *^-. j/r ^. 

j^ ___________j____r^
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ALLIUM SATIVUM
Nó é legitimo o de Coelho Barbosa

Os nossos producíos são encontrados en todas as pharmaeias e
drogarias de VICTORIA

mm*

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

Kmiam os gratuitamente um guia para tratamento lioimeopathieo.
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A tristeza do Inca
pi. Ligeiro vivia pelos caminhos.

que estendem a quena no si-encio como chammas pelos ata-lhos excusos da montanha.
A alvorada era ò seu lago mys-(enoso em que cahiarri áq notas,vindas de longe, como pepitas demiro sobre o enorme êxtase tioI itieaea,
Para Vc Ligeiro a presença domundo arrebatava os seus olhosno momento exacto em que, apres-surando o fervor cândido da pri-mera lu/. a íiamma genétriz se des-

prendia da terra e scintíiíava comoum estandarte sobre o corpo mor-to do valle.
Sêr mvshrn. com uma alma li-

gciramento nua, como essa pri-mera estrella que apaga em suaumocentaa a fogueira da tarde» ascousas morriam para elle no re-
gaço da ultima claridade.

(Dv Brandan Carafat) cL y

nos solitários, lhe pareceu que al-
guem lhes tinha roubado as som-oras e os mysterios,

Quando Pé Ligeiro viu FaceCie Kosa não pôde precisar si ama-

N» ,..*, 'jr*

a, W-^ ^^__*_. Jry rm j'"* . __\_r^- tf* -~*t ****'' <l1»- l

nhecia ou si anoitecia no mundo.Desde aquelle momento houve
um largo assombro pelos valles:
uma quena, que uho era quena des-te mundo, transitava pela transpa-réncia do tempo.

Pé ligeiro tinha em seus lábios
o segredo dos seres.

Quando a primaveracom altivez qs seios da
dos os subditos do Inca
ram em redor do templo
de intensa alegria.

Ali Pé Ligeiro apertou sua ju-ventude nos braços da amada ; e,
quando voltou para os caminhos
que haviam alegrado os seus an-

levantou
terra, to-
se reuni-
toma ti os

í í í
Pé Ligeiro C diziam os índios,molhando os seus ouvidos esturri-

çados com aquella água de ale-
gna ; f* as notas tia quena vaga-vam seguras come pássaros pelosesconderijos do valle.

Muitos soes passaram sobre a-
quella ardente volta ao seio dascousas ,* Pé Ligeiro via com niti-dez todos os signos e todos os desti-nos desfie o instante em que trans-fundiu suas ânsias nos pequenossuspiros fie Face de Rosa.

I V
Uma tarde, ao voltar com o .seurebanho, olhava mansamente o vôocie una co adores, quando tropeçoue cam.
Pé Ligeiro procurou o sol paraentoar a sua queixa, mas uma nu-vem enorme, como o mundo, tirourte seus olhos a face do rieus.
yuando alcançou o atalho, uma

grande manada de sombras inun-dou com a sua agonia a ternura
do valle,

Presentindo uma desgraça, o in-dio redobrou a marcha e chegou ásua cisa mai.s cedo —- para vêr{•aoe de Rosa nos braços fie umamante.
V

Pé Ligeiro devia matal-a. Masuma força ancestral deteve suasmãos, que .se acovardaram ã voz
dos seus deuses, E decidiu enca-mmhar-se para o templo do Sol.

Naqueiles dias todo o Império
celebrava a festa do deus; e o a-mante attríbuladopenetrou notem-
pio. ernqüaato a noite simulava a
fundação do mundo.

O otiro e as madeiras perfuma-das arrebataram os sentidos dasua carne. Emquanto seu rorpo já-zia sobre as pedras fulgurantes, ei-les voaram surdamente persegui-dos por um vento de êxtase.
VI

De prompto Pé Ligemo se viu em
presença do Inca ; mas era um incaminto antigo, tios primeiros dias daraça.

Aquelle palácio superava em di-
gnidade ao palácio de Atahuaipa

*¦ aquelle homem era mais Soberbo
que todos os outros príncipes.le ligeiro teve medo. Mas quan-ao .o Inca lhe estendeu a mão. avema adoração duma raça pelosseus re.s se apoderou da sua alfna.( onhecü tua vida Pé Ligeiro -tfflw o Inca. E por toda a clarida-ae que despertaste com tua quenanas pedras enos animaes, senti piedade de ti e resolvi mostrar-teo único caminho. Ha mudo tempoui o Inca mais poderoso tle quan-tos ha existido da enérgica fami-na do Sol.

Meus subditos e meus rebanhoscompeliam com os rebanhos tianoite. Minhas riquezas faziam ciu-mes as pupillas do deus. Meu sa-e minha formosura proporcio-navàm o assombro e o êxtase.ü assim como esvasiaste a fonteura quena na esperança de FaceKosa, colloquei todo o meu Im-
peno nas pequeninas mãos de Raiode boi.

Não conheceste o goso perfeito( e potler dominar com um gestoda tua mao o ultimo capricho doser amado.
E despertar-lhe logo novos so-nhos cada vez mais difíiceis para)or prova á tua sciencia e ao teu

poder. I ara agradaba cheguei at»ao limite de poder estabelecido aosilhos iio Sor. Mas chegou o dia qUetem dc chegar para todas as vidas,"m tha senti um estranho dese-
jo de vel-a á hora em «jue eu pre-sidia o templo dos sagrados mys-tanos. E, contra todas as leis 

"tle
minha estirpe, fui a seu aposen-lo: Raio de Sol desfallecia tie a-mor nos braços tie um escravo.- h que fizeste, Jo ? - gritou PéLigeiro.

— Eu matei os com minhas pro-prias mãos, convencido que suamorte apagaria nos meus olhos avisào palpitante. Mas tudo inútil.beus corpos unidos brilhavamcomo fogos sobre a noite dos meusolhos. Destrui o eposentodo crime»certo de apagar com sua imairema scena dolorosa; mas em vâo.
VII

Entáo ordenei que os queimasseme aventassem suas cinzas,no palácioinsuperável que havia construído
para elia, Mas em váo. Abandoneientão, a pompa de minha linhagem,'
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D Xarope. São João
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Aqticlte ser mais terno que ain»
tan cia do mundo era unia grav**
dos deuses» que vivia ahHii dos
sonhos obscuros dos homens» Que
leis presidiam seus passos pelo mun-
do V

Vè Ligeiro presenliu nos gestos
de seus membros e de suas atti-
tudes signaes silenciosos e preci»
hos dan máos de Deus*

E eahindo de joelhos com os
olhos lavados pelo dia, ficou em

vx

1.
2.°

3."

6."

O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO
PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

A tosse cessa rapidamente.
As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviamse promptamente as crises (afflições)

dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a 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 normafisam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.
O XtLnopo S.-Uoetb encontr** •&*> n«*?v Pharmac- as
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adoração até que Face de Rosa
despertou de svu sonho.

Como sempre Pé Ligeiro sahiu
com suas chammas. E quando o

li pae Sol se despiu do seu escudo»
\ uma «qüena» que náo era «queriam

£ deste mundo* transitava pela trans-*** pareneía do tempo.

seguro de que afugentava
esquecimento do ódio a
ria laeerante. Mas em vão.
iiil Ao dos vallesi a folhagem

eom o
memo-
Na SO-

das

uma corsa
casa •

alcançou

VIU

logo a sua

arvores, as pedras dr figuras í:ui-
tastieas ou as nuvens mvsteriosas
reviviam em meus olhos a fúria
de seus corpos. Toda a força de
meu ser havia (içado, dia após dia.
afastado tios valles. como as pen-nas enlatadas de uma águia :r.
ribunda.

E um dia em que minha dôrpa-
receu mais íor te que minha raça,
enlouquecido de impotência, arran-
quei os meus olhos. Mas em váo,
Nem cego desappareceram de mi-
nha vista os*corposajunj.adosJEntáo,
comprehendondo q^ estavam den-
tro de mim, corri uma noite sol) o
furor do eco e rolei ao fundo de
um abysmo.

— E esqueceste, Jo ?
Quando Pé Ligeiro falou, o Inca

havia desappareeido : porém seus
olhos despertavam lentamente com
as claridades primeiras do dia.

Pressuroso sahiu do templo e como

Face de Rosa dormia como uma
creança.

pareneia uo tempo,
Mas Face de Rosa esperou em

váo a volta do esposo.
Só voltavam, cada noite, as no*

tas feridas de muito longe, que* per-correndo os valles, iam cahir como
pepitas de ouro sobre o, êxtase,
maravilhoso do Títieaca,

Sedativo Rei rao
JÈm*a*.

m*\
'_r<---j__

c
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O primeiro inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combato as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão.fluxo com dôr
ou dysmenorrhóa, Cohcas
Uterinas, «egras excessivas,
incommodos d* idade critica
e inflammações do Utero
Não confundir com ou-
tros Reguladoras tmiu,
ções do KÊGULADOR BCIRAO

//
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Nossos annuncjos j. iglnam-se com bóa collaboraçâo--q que torna a sua leitura infallivel.
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VENDAS POR AFAGADO
Seccòs, faòHtados, ferragens, kero/xne,

trigo e sal
Compradores de café em larga escala

j Consignações, representações é conta
própria

Usinas para pilar e beneficiar

café e arroz

Navegação marítima e fluvial
Representantes de diversos Bancos

Filiaes cm PIC.MA V. MONTÍC RKI.Lo
M.iin/ : na \ II.I.A DE ICONHA

Esíado do Espirito Santo BRASIL

Endereço telegraphhjo- ICONHA- PlUMA
CÓDIGOS: RIBEIRO e outros

particulares

::

30 - 7 - 927

| Quem será o pro^irno Presideníe do
Eslado do Espirito Sanlo ?

H

jt-4 »-#,!
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Qüaes serão os seus Seçreíarios ?
Da Fazenda
Do interior e Justiça ,, > ,..,,.
Da Agricultura
Da ínstruccão
Orofanfe  , ,,,.... a..ú ..,..,
nxxxxiiiixiimzrixx233rxxxxmrxr^^
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* CASA flANCHESTER ;aa *

PONTES d& 
SILVA !IMPORTADORES E EXPORTADORES DE GE- »NEROS DE ESTIVA, FERRAGENS E LOUÇAS *

a l:nd. teleg. «.Vanehester» — Código «Ribeiro* Z
Jj Caixa postal, 3735 — Telephone, 75 »

Vietoria — C. Sento *
-RUA DO COMMERCIO, 50- 5

Louvores merecidos
Do velho e notável espirito san-

tense dr. Araújo Aguirre, residen-
te em Nictherov, onde aproveitatodos os momentos dè (olga, queos seus labores profissionaes lhe
permittem, para consagrai os a ren-dosas íucubrações intèliectuaes.sén-
do, no presente, um dos mais ^egu-ros e abalisadòS conhecedores dosluetos históricos, concernentes aterra capichaba, recebeu o nossoeollaborador permanente, prof. lie-raelito Amâncio Pereira — nome doreal e brilhante relevo no alto ma-
gi^no e nas letras conterrâneas

SUinte carta a que damos
pubhr^ade. com muito prazer:

«Ntcthefoy, M de julho de 1927.
Saudações.

Acompanhei eom interesse afie-
divo a abundante monographia so-
bre a imprensa no Espirito Santo.
cuja conclusão publicou o ultimo
numero da nossa "Revista do Ins-
tituto Historicò-Vconclusáò de quefala Joto Ribeiro no "equivoco pro-íissionaP, que não possuímos táo
apurado quanto voeê demonstrou
no bom humor, com que se dispo/, a
collocar. nos jornaes, cada contem-
poraneo em seu logar e só dar a
cada um o seu verdadeiro papel.Nao entrarei em minúcias para jus-titiear o valor de sua obra, por fal-
la de tempo : ainda assim, posso

deíinil-a como se fósse a voz ão
passado, a tortura e alegria dos
nossos costumes em busca da ir-
radiação futura, da luz da impren-
sa, que amda está distante dos
processos individuaes e assim eon-
corre para o atraso, pois devemos
substituir o eu pelo impessoal em
bem da colleciividade. lera escas~
sos leitores, sem duvida, no prt-meiro facto, pois .os que conser*
vam e cultivam as cousas velhas
sâo poucos, mas agradável será
para as consultas dos estudiosos
da vida intelíeetual da nossa terra,
de seus primeiros coloridos, num
sentir muito especial da luta e
trabalho despendido para chegar
ao (im a que chegou o seu traba
iuo.

18
1 Armazéns para fornecimento do pessoal da

E. F. Vietoria a Minas
FILIAES NO ESPIRITO SANTO:

Porto Velho, «loiio \etvu e Escura
OLIVERIO SOARES & C,A

?í

b.

Agentes de kerozene : «Jacaré,» em Porto Velho;«Estrella», em João Xeiva.
Co.li-us: PARTICULAR K «RIBEIRO»

Telegramrnas «OLlÀRfciS»
Telephone, 31 Caixa postal, 3Ô41

Industria S. JORGE •¦1

¦WC**. -C 5 C^PCli f{W.*r
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\\W^m>ém\X tea mSÊ&rWÈi. 
"Í!' 

?" ¦¦' '' ¦ "kw*

BV *i^^m' ^Amfj^W^^^*" ¦*'*"

Fabrica de massas alimentícias
REFINAÇÃO DE ASSUCAR

Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB

.» ¦¦
mm.

RUA DO COMMERCIO, 16
Caixa postal, 3987 — Teleph.. 308

Tclegranimas Kassab
Vietoria—E. E. Santo

,!
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líncl. lèlg. vehedino
Veredino de Aguiar & Cia.
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«•imá&pvM.mm.imaià.erveja ideal, genuinamente pura.
IT a nova marca da cerveja,<|ue a (Om
panhia Antaretica Paulista acaba do lan
çar no mercado com verdadeiro successò.

Represt nttmtes geraes tio Estado
do Espiritú Santo

Antônio Braconi & Cia.
Victoria

* .JRlv* i • •«- . .••**».:# m ? ? ? m. . ? .

li* cli e paciente, merece muitoe o que vou escrevendo, a correr»náo r nm elogio r muito menusserá unir crítica; quero, apçnas,acentuar um resumo exacto e vi-
goroso, envolvendo a justiça aosseus mere imentos,

f Ao (Jr. Antônio Pôdroí que *náo
ç es[)in(n->antense, c á quem cos-turno foi'iinvr a leitura chi "Revis-
ta '• ficou encantado com o seutrabalho, falou-me como autorida-de que é, da origem, estudos, des-envolvimmiio e artividade inteilc-ctual para chegar aó resultado finechegou.

Concorreu por cer o, para tanto,ter adaptado o provérbio italianochi va sano, va lontano. parapenetrar, atravessar com a pnraclaridade dr um raio luminoso,
passando pelas redacções de to-dos os jornaes, buscando até oscostumes c caracter dos proprie-tarios e redactores da vida passa-dâ e muito longe,

Queira, portanto, acdeitar minhasfelicitações e abraços sinceros, doam? e patrício

A. Aguirre

Curso noçfürno
Em Castello, sob u direcçâo donos,>o abalisado eoliaborador, sr.

José Cola, a cuja cxeellente cului-
ra plnlologica devemos o presti-gio de nossa secção grammaücal«Mara valhas*, começará a funceio*nar. <ie l próximo em deanle. umcurso didactieo de Português, His-toria, Aiiihmetica c outras disci*
plmas. das sete âs dez da noite.Patente o merecimento do jovemprofessor, podemos assegurar, comantecipação, o mais esplendido c xlto à sun lòiivavel iniciativa.
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As notabilidades médicas das 5 partes do mundo recommendam44 Kl H B Ú IV I V L. I XT Ai "
o especifico do RHEUMATISMO.

Infallivel notraUmentodi7hiimatismo, dores sciat-is. nevralgias, dores musculares e ptaNAS BOAS DROGARIAS E PHARMACIAS
¦—a  _

Nossos annuncios facilitam e apressam o augmento dos depósitos bancário
. I
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RIM NUA CHRONOI OGICA
UBRACUT0 A. PEREIRA.(Continuando,

Svv

A'

Sua djrccçâo politica, a !? de«gosto dc \w\, passou aos drs.Moniz freire c Alfonso Claudfo, ea redacçâo e gerencia ao dr. Ho-racio Costa.
Suspendeu a publicação, aos 4 denovembro! poi motivo do «golpe

de Estado», e reappareceu a'25 domesmo mrs e anno, di/mdo, nes-M vpecasite: - "Krappartíce hojeu estado, forte* pujante, pnndo-senovamente na vanguarda em de*fesa do povo que o sr, Lucena
entendeu ospesmhar. <,r; listado,afeito ás luetas pela liberdade, nâo
podia tolerar que fossem suspen-sas arbitraria, criminosamente, as
garantias individuaeis, ameaçadosos propulsores da causa da liber-dade com o processo summarissbmo Suspendeu sua publicação,procurando em outros preparar adefesa dos direitos do povo, con-cuia los por um Iresíoueado governo. A lei ioi victoríosâ, e ao povorestituiu-se a liberdade; Florianol eixoto assumiu as rédeas do go-verno. atirando ao limbo a prepo-téncia atrevida de um mltiistroin-sqlenle. Viva a Pátria BrasilHra !Viva o digníssimo Presidente daRepublica! Viva o brioso militar

que homem assumiu a administra-cao.lo ,,.•„,. y-íva o CongressoNacional I
Em 1092, passdu a ser dirigidoo redactoriado por Affonso Maga-Iháes, continuando, porém, a di-fecçáo política sob a immediataresponsabilidade de Mòmz FreireRetirando-se em maio, Affonso Ma-

gainaes da difecçâo e redacçâo,
porhaver eníermado, foi subsÜ-tuido prio dr, Tofquato Rosa Mo-rema, (jur, ao ausentar-se destebstado, teve por succêssòr, aos 3de majo deJW3, o coronel Angus-to. Calmon Nogueira da GamaHavendo interrupção no trafe&omarítimo entre esta capital e aci-dade do R10 de Janeiro, por mo-tivo da revolta da armada, suspen-dou a publicação, por falta de pa-pel, etn (893, tornando a circular

pouco depois.
Aos 11 de junho de IW5 o eo~ronel Augusto Calmon assignoutermo de responsabilidade para asua publicação, constando do ditotermo ser aquelie cidadão o pro-pnetano é director pblitíco; loãoBapiísta da Fontoura Xavier, rèda-

ctor-cheíe; e Manoel Benigno doNascimento, gerente e administra-
dor.

No mês de agosto dr 18%,sou a íi-urar como proprietário-Jose lerreira Dias.
Orgam do partido cohstrueíor-autonomista, a partirUe 27 de no-vembro de W7.
No anno de iwk,, reassumiu asua redacçâo o dt\ Moniz, Freirehm março de 1904, começou aexercer a chefia dá redacçâo o dr.Argeu Monjardim.
Aos 5 de janeiro de 1907, adi-recçâo política foi entregue ab dr.Aristidcs A. Guaraná, ficando ocorpo de redacçâo composto dosdrs. hutropio de Faria (gerente esecretario). Ricardo de Faria. An-tomo A^uirre, Manoel Monjardim,ueocleciàno Nunes de oliveira, ten-«lo como eerente das officinas osr. Alei no beal.

Em 1908, esteve sob a redacçâodo (Ir. José Monjardim, sendo pos-teriormente redactoriado péío dv.Argeu Monjardim.
Jjoi orgam offiçiaX de março deIQ92 até 1905,
Soffreu dois «empastcIJamentos» ;-o primeiro em 19 de maio dei(M>, reapparecendo em 10 de ja-neiro dó anno seguinte, e o segun-GO em a noite cie 6 agosto de 1911,cessando entáo, difiiniUvamente, asua publicação.
Tiragem, em wyo, I70()exempJa-res. *
Quaíro paginas, formato dc

^5X415 mim, a quatro columnas.Augmentou. em 1892. para,;.315 X 460 mim, accrescentaido mais
^21V?,umm1, e* finalmente, [jara320à 460 mpn. *

As condições de suas ãssig-uatu*ras eram: anno- -.:12$<3Ó0 rs paraa capital, e 15S0O0 rs.i para ibra.Passaram, em 1892, a ser: capi-
tal - È2SQPG rs., o anno, 6$Ú0O rs.* o semestre, 3S0QG rs. o ínmesüe ;
para as localidades l-'S$ÓÓ0 rs oanno, 8$0Q0 rs. o semestre, e , , ,5$OO0 rs. o trimestre. Em 1094, fo-ram modificadas — IBS(XX) rs. oanno. 9$QG0 rs. u semestre, c , ....5$000 rs. o trimestre, para a capi-tal; :2O$0OO rs. o anno, 
I2$0ü0 rs. o semestre, para fora.Avulso : 200 rs.: cm 1906 Idu rs.Aos domingos, trazia uma pagi-na exclusivamente literária.
.Entre seus collaboradores, cm

diferentes épocas, contavam-se: —
cir, (tonçalo Marinho de Albuquer-
que I.ins, dr. Horacio Costa, dr.
Jose Joaquim Pessanha Povoa, rir.Antônio Athaycfê. Aátero de Ab

merda, dr. Affonso Cláudio, phar-maceuuco Ignacio Pessoa, CtetoNunes Pereira, dr. Godpfrcdú Au-tran, padre Antunes de Siqueira,eortnei Henriyuo da Silva Cbuü-nuo, Emiiío ria Silva Coutinho, Ba-sílio Carvalho Daemon, J. a. de•ária. Domingos Vicente, dl. (*,al-
dino 'Peixeira 

Uns de Harros Lo-reto, A. Campos, Antônio Büar*
que, José Cindido, coronel Augus-io Calmon Nogueira da Gama; dr.Argeu Monjardim, dr. losé Fran-cisco Monjardim, dr. Custodio Mo-reira. M. A. Dragueiro e Sá, Va*lentim Debiase. Campos Carlier.Crescenciano Silva. Manoel de Alvarenga, dr. Oíyntho Modesto, dr.()lvmpio Lyrio, Henrique Caricio,dr. Graciano Neves, dr. AffonsoLyno, dr. Oswaldo Pogiji de Pí-
gueiredo, Zózimo Fraga, Luiz Pra-
ga, dr. Deocleeiano Nunes de Oíbveira. úe, Manoel Monjardim. dr.Putropio Pereira de í ária. dr- Bi-cardo Vieira de Faria, Edgard Dae-mon e outros.

B2. mm o LIDADOK. Capital. —
lyfi. cl... (?) 7y/>. do Diário Offi-ciai. — Hebdomadário literário enoticioso, cujo primeiro numeroapparoeeu aos 2 dc fevereiro dehnon.

fira redactoriado por Phedro Dae-mon. Elpidio Hoaniortt% Fredericod^Almeida, Affonso Magalhães eBraulio Cordeiro Júnior. Edictor;l rbano Xavier.
Paralysada a pubüccçâo por es-

paço de três meses, reappareceu
aos 13 de julho, deixando, porémsua redacçâo—Affonso Magalhães
e Braulio Cordeiro Júnior.Publicou somente 24 números,
sendo o ultimo datado de 5 de ou'tubro.

Assinaturas:—mês, 500 rs. e tri-mestre, !$SQ0 rs. sem selío ; més600 rs. e trimestre, 2$000 rs., conisello.
Quatro paginas, de tres colum-nas, formato de 195X200 mpn.Amancio Pereira, Eclgardo Dae- 

"
mon Olympio Hygino e outros, oscollaboradores.

83.-0 ROrXIXOI.. Anchieta.-
lyp. d\4 7ribuna. — Começou atriuar em março de \l\OQ.

Pequeno formato e dedicado aobello-sexo.

{*) Agrademos mdas .m informações ourecüficaçèes, quc nos queiram enviar as
pessoas, que se interessem pelo «ssúmpto.

¦ Vida Capicha^a-, „„ 
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t A.HKLLOS Vma lorn.aU oujo•etfredO custo» 200 conto» dc» r^l*

».« »«AüSS? Brí.!ha"te < ° melhor especifico paraias affe.vões capilares, Nâo-pima porque nâo «'• lin-juira. waj* queima porque náo contem saes nocivosu, uniu 1 irmula scientifica do grande boüinico dr,,,(,l.,1,Hl' CUJ° segredo foi comprado por 2m contos
«irfi,inTin,fn,'",lílda; pel08 Principaes Institutosanita ios do cxtrniigciro, e analysada c mitoriswidi.pelos Denartamentos deHygiene do Brasil.1.; Mesappareeem completamente as vímiux 1aifecçnes parasitárias, *

|V-* Cessa a tjuída do cabello.<*'• .<>* cabellos brancos, descorados nu urinaibos voliam u côr natural primitiva sem ser tinai-dos o u queimados, h' 
;.ciios'.~No's 

a'sos <k ';'lv'"' í'l/ l""1'"' ,,0V0S c"
.5-.- Deten. o nn.scim-,,,,, de novos cabellos01 micos,

iinrtf^íZbff «anham vitalidade, iornam-se:
a ? « 0i°?..e " cabe<?a HiM* e Fresca.

! de S tóo°c Kia'n,C 
* US''"la ,,Cb 8Ua>8OCÍedade|
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TEIXEIRA & SILVA
1

COMPLETO SORTlMENTO DE LOU-I
CAS PORCELLANAS, CRYSTAES,

l-í-;KK'At ilCNS. ARMARlNHl I E

DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
¦-.¦. .

Recebem gêneros do Paiz á consignação
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro do Março, 8 e 10

Yiotoria - E. Espirito Santo
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O naufrago,gue nào vae na onda* appe/la Dará o iatahv ooia/i
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Dar annuncios à «Vida Capichaba» importa em augmen.o certo de lucros.
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NOSSA RIQUEZA MÁXIMA

Quadro demonstrativo do volumede exportação do caie cspinio-samtenae nos annos de 1923 a 1926:
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Os elephantesanóes

t Esses paehidormes sâo ondina-nes do ( ongb beíga. O nome imdlgena desses animaes r waka~wa~m e sua altura nâo èiíèga a ummetro.
Darante multo lempo seçíuvidüiiM sua existência, aeredhando~sr

%w o que se etítimavá «eíephantesciôgua» (os waka-waka vívem depreferencin em logürés pântano"-sos) nao passaram de hvpòpoia-mos. • ¦ ' l
0 tenente liausscr. durante umaexpedirão recente* foi h primeiro

p descobrir esses elephahles e es-tndar o.s seus Costumes.
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Limpeza Automática

V Ipprovadi • usada polo D. II. dê Saude Publica
Llmpc/a .lulomi-

tica, n.Msr-urnHa por
u*n jacto dágua
aberto por um pe-
dal, no momento em
que om HiHpoKitivoa
levantam a tampa
do r aao.

Deaagaa 4a a*aa
• aeuH afirírre^atlroí
para a rêdr do ea-
goto, logo que oa
mesmos caem ao
?aao.

Interrupção do Ja-cto dágua, Ioro queo vaso se fecha com
o abandono do pe-
dal

^f
>i»r

Installaçio nim*•£¦* pies. qualquer bom-^
befro a faz em meia,*
hora.

A' VENDA EM TODAS AS CASAS 1>K <1». URGIAFERRAGENS E ARTÍGOS SANITÁRIOS
J. GOULART MACHADO & C*a Ltda.

Kua Affonso Cavalcanti n. 174  Hio.

s:

Mais \*,vdr, vou Nítseou podocapturar ires exemplares, levando-
OS para a HH^iea.

s>#*sr.s-*ít&*aa.i:i 'ta*-.* 
nitt;

Bois morreram-na viagem. 0 uome icchiiiro dos waka ivaka ó ele*phas africanas Ft ausseniBiscoulo
5 ^—————— ,, —-^^»"
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CIA. PAULISTA »E AUMFNTSÇio A ORANDE MARCA BRASILEIRAEspeciôlidade do tebrica: BISCOUTOS 
DRAb,LE,r"A

Typos: CflflMPflGNE.»paIadar delicioso-CREflH.CRflCKERS» DüCflEN-sem rival.Typos INGLEZES : -Aguae sal, Albert, Alphabéto, Araruta, Brasileiro, Café Combina•¦<"•• '.cm. In.r. l.un.-h. Maria. Maiaena. «PrtU.Bdfcre, e oi¥ros 
'
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o 
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Re„r.*«•.,.«„,„: LUIZ GABEIRA& Cia
Avenida Capichaba - C. postai, 3906 V I C T «» k ! A - E. E. S A N T 0aca c
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Nunes, Miranda & C.
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Impa ri mio rf*-, es.r-ort.Mtor.".*» e r^pr«*f*»?ni» íitf. ;
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Agentes da Ford Motor Company otBrasil c dc The Texas Company
( S. A.) Ltda.

I distribuidores ^eraesj 'neste*
Estaddj «los afamadgs

prpduçtos
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~~ pneurnatiçosv3! câmaras dei
ar» correias, ètç-f %u% }»

Tintas e vernizes «MIRPIH »
para todas as applicaçòes :

madeira, ferro, automóveis, bicy-
cletas, etc», etc.
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ESCRIPTORIO

Avenida ( :ipj<*hal>.i
TELEGRÂMMÂS:

«OPHJR» VICTORIA

End. poslal-Caixa n. 3944
VICTORIA

Espirito Sanío - BRASA
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PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
hosoitai S^Star^^^lí 

'''fnr° ^creta[-i0 -d0 <loi"° ccCem.ro Medico», medico domcspitaí da Santa ( asa dc Pelota.s, dr. í«rancisco Simões Lopes assim exnende sua iníníârtacerca do «Peitoral ile Angico fdotense* eApcucR sua optmáo
filmo. sr. Eduardo C. Sequeira.
Os resultados inequívocos por mim constantemente obtidos com o t^celleate ívito,-,!

*;.,.^'f"-»-Prei>ara.Io nesta cidade sob a vossa direcção. levam me felpoí ane^enie âpít
Sho,re«nirS,V' 

"S lh^t^U^f '' a ?^felhai-,c, confiante em todas is molestL o à E-relho respiratoro apompanhadas de tosse- Sobre esta a sua aceâo exeree-se de uí morin i*ncriicaz e í)romi)to, oue se nao deve hesitar em nri^ÍPril rt . <l^v«^ AUU b{« «e U1^ modo tao
trángeiro. nesuar em preienl-o a qualquer preparado con-enere es-
~Hi,.nf'Íprpdf<l<'i ÍBS f"**3 ,l,1fl"l:,idcs halsamicas e- sedativas, estou certo de que o vosso ex-;ellente «Peitoral dc Angico» ha de merecer dos mem oolle^as a mais lan. » vn ,r . ^f kFrantísoo Simões Lopes -Pelotas. 2 de setembro de 19217 ? 

ulga^saçáo»~Dr.

Em VICrOKIV : DKOGAHIA G. ROUBACH & (o.
0 PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em iodadas phántiaCias e drogarias de todos os Estados do Brasil,'•<'

Deposito Geral: DROGARIA EDUARDO C SEQUEIRA-Pelotas
-W^MW**-»-"'-¦*-• - .irt; iWi;

4\
%

ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre.
?^^^fíSá^á^#^^l^MI¥?S^tc' «aram em tres tempos com
Parwí J^/^01? * {ltC- * de 16/2/918)- Caixa 2S00O rs. na Òrogar.aPacheco. 43-47-Eua dos Andradas-Rio. E' bom e barato. Leia a bulla
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Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são Mais

. Perigosos do que o Veneno das Cobras.
¦ t

vfT 
d^se e.af"n VSCrev.eu ° Dr- Peter Cray, distincto Parteiroe 0 Medico bepeciallSta de maior clinica na Austrália.

Esta é uma Grande Verdade, (jue o povo não deve nunca esquecer.
De uma carta deste illustre homem de sciencia, que recebi em NovaWk, transcrevo o seguinte:

" Eu sempre odiei e continuo a odiar os Máos Remédios, fabricadose annuneiados por pessoas ignorantes, que nada entendem de Medicina'."Saiba, meu caro Sr. Dario Arthenes de Ávila, quc os Mãos Reme-do.s sao muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!"Por isto, eu só receito e aconselho qualquer remédio depois de
2£Mr^TltT»! {7T C TmÍnar' CO'n U,d,> ri*0r' M realmente
\ L" r ' al,s,'lu a Confiança; porque não tenho o direito debrincar com a Saúde e a \ ida dos meus doentes." Foi o que fiz com o Regulador Gesteira e Ventre-Livre, ouandoelles começaram a ser annuneiados nos jornaes da Austrália e XovaZelândia; examinei-OS com o maior rigor, durante alguns annos, em" •" i•• <; '"u:a particular e também nos hospitaes, obtendo sempre asmais bnlhantes provas de que estes deis remédios são ÒS melhores semduvida nenhuma, os melhores que encontrei até hoje. Hmores' 

«™
"São os únicos c!Ue inspirairi confiança completa e despertam o meusmcero enthusiaemo,

o Rj}S^V'7i];idhv:ii^ ^«PÍtiWS. receito e aconselho muitoO Regulado, Gesteira, Ventre - Livre, porque, pelos admiráveis resui-tadOS que consegui no tratamento das mais graves Moléstias pudecertil.car-me que são remédios de um Verdadeiro Medico Eíspeciâlista " V

Muita razão tem o glorioso Dr. Peter Grav de faltar assim.
Eu também não posso perdoar que certos indivíduos que não sãoMédicos Especialistas, indivíduos que nunca estudaram ObstetritíaJnem tem intelhgenc.a bastante para comprehender Gynecologia e outrasEspecialidades dilhc.lhmas da Medicina, tenham a incrível audácia ítcriminosa inconsciencia de fabricar e annunciar Máos Remédios nara _.cura das mais arriscadas Moléstias das Senhoras!
0 povo não deve nunca esquecer o que disse o famoso medicoaustraliano:

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

¦:?.*

¦:,¦*. *$*$*$

$•'-, Dacio Arthenes de Ávila
(Director da Fiscalisação da Propaganda dos Remedido Dr. J. Gesteira, nos Paizes Estrangeiros,)


