
___\w___\w\

mm'$SBSk -vüÊtkk,.
___%yT$IÊR ^^H

¦ r 'Vr" 'k rT"- 
""ili1— 

\^L\ mmmmr^^ ^^H —^.^^^^^LmmmmW ___W________\ ___ 'jji*W^' -m^Lm^LmJ '"''"**" 9 
^K ^^^B 

^m\ Í.^il/Wfc-.M ,-,<4 &, ÀmW^ ¦ ^-T^t^ '•mVmmmmmmVÍÉ

¦¦Sajà Mjjtt'^3mmm\ammmm\ ^^^^MBBh^lfcSffl i^HBBJjBxiJ^ft **'f j"''^«- • 'J- '<.*" "ll- *i*'J^'', "'^VJM-^^£B!^BÍ^'^^H MBfcfffflry^MBr SHti 
jBTmJr^T'' 

' "T'^ "5k' ¦ , Wtfr'' ^'-Üí ."-.'•/.'¥&'-'' -*;*ÍMé'^«SPv^F-í 'W^MbiSESí.JkhE^HlÍ^I

________________^HHH



w
•*.«

M

HI

fl

Ml
M

í f

H

lf
BH
SM

SE&*

«tt
0»

is

*!*?

II ""» ¦ '¦ '¦¦¦' ¦' i ¦¦ IS tTiwiriW.iw.lnwn n ili->,u,nm>mm*i*mmtm»' 11 II I I

r

I

I
f
i -.

:

¦

*
m

¦

ti

M

M

E
fc

H

CONCURSO ESPIRITO-SANTENSE
DE DACTYLOGRAPHIA

organizado pela
ESCOLA REM] r -/"v

Vi
n

wnrt*w.m*«mim *M*mMm,mwLniamMttímsmmM.ím'mmáM&

Tomando parte neste interessante concurso, dareis uma prova de
adiantamento do nosso Estado e tereis opportunidade de possuir

uma machina de escrever REMINGTON.
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que será offerecida ao melhor dactylographo pela
á""^

C rt a Pratt
Rua tleroiiymo Monteiro, 69

VICTORIA — ESTADO DO ESP. SANTO

NOTA: — Para inscripçào e detalhes do concurso diri-

gir-se á ESCOLA REMINGTON, rua Domingos

Martins, n? 17 -Victoria.
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REVISTA QUINZENAL IL LUSTRADA
 ¦" '¦'"¦ ¦ !¦¦ WIIH|»-.IW>i--*i*-W. ii ¦#,¦_,, — ¦».,„IM—MW

Kc»d. 6 Olflclnasi—Iluit José Murcelllno, 56
Telcphonc, n. 57 — Caixn postal n. 3853

Redactores : Manoel l.opes Pimenta e Eipidio Pimentel

¦51
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- VICTORIA, 15 DE AGOSTO DE 1927.

ASSIGNATURAS:

ANNO. . . . 22$000

MEZ  2$000

N. AVULSO 1$000
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DE QUINZENA EM QUINZENA
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(O ^P^r--r ^Ç?^ t_r

LS í A feita será a grammatica, contra a qual se erguem furiosos, mas
impotentes, os remo ques e prevenções des que náo a sabem e, apenas,"^1/ 4\ /V automaticamente, por força do habito, attendem aos imperativos inap--« j* pdlaveis das suas leis de concordância, de regência e de eoliocaçáo,

que fornecerá o assumpto desta pagina quiiucnal.Já uma vez, escrevendo a respeito de questões lingüísticas, tive en-sejo de afdrmar quc, no Brasil, os mais altos e festejados proceresaa philologia sào de uma superflcialidade chocante, caiando os compa-ramos aos mestres dessa sciencia, cujos nomes enchem de justa ufania aTranca, a Allemanha, a Itália, a Inglaterra c Portugal.
Iodos elles nâo fogem á cadeia «lestes dois argumentos, que sâo o espa-

paaim Dlgumeo das suas contendas palavrosas : dizer como opinam as autoridades maiores-estrangeiras—sobre o caso controvertido ou, falhando esse recurso, e, outras vezes, para forta-lecel-o, abrir o caudal infindável dos exemplos clássicos.A língua tupy com os seus thesouros onomatopaicos, monopolizando quase toda a toponvmiaDrasileirae os dialectos africanos, carreando centenas de vocábulos para o diecionario nacio-nai, ainda nâo encontraram um estudioso abalisado, capaz de esclarecer e fixar, fora do ter-reno movediço das hypotheses falliveis, os seus múltiplos enigmas etymologicos e semânticos.ua ensaios, (pie se tem feito com o propósito de determinar o valor desses factores primòrdiaesaa língua pátria, denotam o traço característico do temperamento brasileiro —amor ás exterio-naaaes, ao colorido cambiante das apparencias, por effeito da «lei do menor esforço», hábil
r euphcmismo de «preguiça».
^ki'SS<: 

"1° 
. ?. <Jng*em <lüS selvicolíla brasUianos, cuja solução se me afigura um complexoproblema de glottologia comparada, var se distanciando cada vez mais na espiral do tempo,com a perda inevitável, por esquecimento ou por deturpação, de importantes fontes subsidia-

rias ao seu esclarecimento.bssas consid rações, que me váo escapando da penna, podem parecer pessimistas aos olhosaos que desconhecem a literatura grammatical brasileira ¦ mas para quem tem alguma fami-landade com os phdologos estrangeiros e admira a riqueza farta de sua cultura, que vae aocerne aas questões c nao íica. apenas, na sua tona-o que estou escrevendo náo surprehenderá.Ainda ha pouco, lendo, como de costume, no Jornal do Brasil, de 7 deste mes, as glosas, que oeminente romanista Joáo Ribeiro, plenipotenciario em assumptos de grammatica, dentro e foraaa Academia, vem fazendo ao glossário de arabismos do sr. Báchir Chaul.a propósito do vo-cbduio açular, de.raiz muçulmanica, escreveu levianamente o seguinte: «No Brasil uma voz
c ,* .. , dtaiectal estumar, iscar, excitar o cão, egualmente é uma onomatopéa».-•solicitada a indispensável vema para um protesto contra semelhante conclusão apressadado consagrado* primaz na philologia nacional, admiro me de sua facilidade, em assumpto devultosa polpa na sua seara, como o de pesquisas etvmologicas
,,,?lHUe'tr01 °-emos ° tcrmo est?m"r> de uso freqüentíssimo no Interior do pais, quando scquer incitai o cao contra determinada presa, e temos algumas noções preliminares cie gram-manca, nao resta a menor duvida em que a palavra mencionada é um metaplasmo trivial (syn-
Q. cope) de ESTIMULAR.

Uul 
'10m'csse necessidade de provar essa evidencia, não nos custaria isso gande embaraço*Aias o saDio vernacuhsta lançou ainda mais longe a sua barra e, sem ver o despropósito de

tfrnJ Zf?. qUC ° VCrb° rjreferido (' uma onomatopéa, lhe dá, para primeiro svnonvmo, ao termoiscar, que nessa accepçáo, muito raramente se emprega. O que se usa amiüde é a forma US-c/vk, que também nao e nenhuma onomatopéa, mas táo somente uma apherese de buscar, no
n . modo imperativo, em linguagem venatoria.Depois de semelhante descabida - fruto da mania da superflcialidade - fica-nos no espirito,como aguilhao impertinente, o germen da duvida para as outras afhrmações desse grammati-
??íJl \Sl tlvesse q«endo, poderia ser, hoje, um pincaro culminante na cordilheira dot. glotto-togos mternacionaes, sem medo ás settas dos mais ousados nhambiquaras, que se aventuram

pelos dilatados domínios da lingüística.
Victoria,

I i
11 -8 — 027.

1 M N
»?»»?»?# *HH>#»H"» »?>+??»? ??+"»»<?+»•>?<?»»++ >»^HHMMMMM MMMMMMMMMMMmMl *»4ttMMMf ?< M« ?*?#>**¦*?••* t+4 I !¦".* ***#?*»#!
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Completo sortimento de
fazendas, modas, arma-
rinho, perfumarias, cha-

póos, calçados, etc.

AO BON MARCHE
IS Ê ,93*

rriirtiiixiixiirm it rç|
j Casomiras finas e arii-q

gos para alfaiates
Sempre modas e novidades e+nme*maA aEspecialidade em arti

»* * v. 
Pre^>* r««mvelâ qos (inosM Ibrahim & Filhos

W2HH

6, RUA JERONYMO MONTEIRO, 6 ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
CAIXA POSTAL 3805 TELEPHONE N. 7 Eslado do E. Santo VICTORIATmT "" '"" mjxmxmm ,,,,, ,,,,„„ nixxuiimixmJ
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CHARADAS

A primeira molhei verdadeira
chamava-se Aurora—2-2

Vá á fileira tomar parte na pe-leja e offereça resistência como é
de praxe —2-2-1

Verso com sentimento náo o faz
qualquer poeta- 2-1

Que nem sempre canta eom do-
ei lidade e cadência -2-1

O homem quando é tolo, apanha
dc chincllo—1 H

E' perfeito quem descreve a mu-
Iher junto á fonte de I Ivnpocrcnc

Parecia maribondo, alli, na pra-
ça o povo em conspiração—2-1

Enganei a mulher, com intelli-
gencia e de um modo faIso~2-2-2( ma nota má deu ao povo o che-
fe da orchestra -1-2

A opix.sieão nfto encontra op-
portunidade, em tudo encontra es-torvo— 2-2

A mentiro nfio é digna do ho-
mem corajoso o aventureiro—2-2

Em conversa sagrada nâo deve
haver jnetancia -2-2

Nno deu nota pobre o assumpto
do banquete —1-2

Desviou do pedregulho e entrou
em Itapemirim um navio de guer-ra—2-1

Veste a roupa e náo sabe collo-
car a gravata este homem —2-1

Alem, por sobre o mediterrâneo,
0 ceu parecia pintado de azul—2-1

O menino, quando engana, assim
faz sem malícia--4 2

A principal flor du jardim é a
violeta, por ser a mais bella—2-2'

Domingos Dias Santos.

DEC1FRAÇÕES DAS ULTIMAS
CHARADAS PUBLICADAS

Passeata.— Amolado.— Patihulo,--Labrusco.—Locusta.—Americano.
—Quebracabeça.—Amor eterno.

Companhia Cervejaria

BRAHMA
TEUTONIA

BRAHMA - P0RTER

MALZBIER

as cervejas senRprç preferidas
Únicos representantes neste Estado :

-ARENS & LANGEN--

Rua General Osório, 8-IO
VICTORIA

Estado do Espirito Santo

«Vida Capichaiâü». no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo
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ff Minlwi i ora;
L , M f> 8 r 5 o n ti p e m de

muita circumstancia, disse

S( ei li nha, Chama-se Me»
(lviros e r politico, jorna-
/Ú/t/, orador e ponta, li
de iel-o, mnis senhores e
minhas senhoras, quando
ergue a voz no meio da
sala, a recitar um soneto
(jue começa assim: "lui

!<¦ amo t om amor nue.
nada GgualutPt e emquunto
recita, olha a mana de
soslaio .

o noivo

i»

lm* -íV
*',í*

^dJim^eíS^yAM!%A

"Kl* Jm

3 iflAiic Wilirtrof'

dom *-^

A/f EDEIROS, como todos os homens que se*? A. dedicam a trabalhos intellectuaes, sub-
mettidos, constantemente, a forte tensão espiritual, soffre de violentasdores de cabeça, fadiga cerebral e abatimento nervoso. Mas é questãode minutos, pois que elle tem sempre á mão a

klF VriiispiRi
e, com dois comprimidos apenas, consegue rápido allivio e re-cupera toda a energia para o trabalho. '"Por isso, disse çllcoutro dia. sorrindo, á sua noiva: somente duas coisas levo semprecommigo á toda parte: o teu retrato e um tubo de Cafa. pirin»."

Excedente lambem porá a» dores dedentes e ouvidos; ncvralgias, enxaque*
cot, rheunialismo; conseqüências de

noitadas," excessos alcoólicos* etc.
Adiria rapidamente, restaura as forcase não affecta o coração nem os rins*

BAYKR

A próxima apresentação que lhes fará
Stellinha, é do Exmo. Snr. Doutor*
personagem a quem todos respeitam e
estimam* Não deixem de fazer o
*eu conheciTueitíu.

%S£teZ^*^Sx^^
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CIA. PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO-A GRANDE MARCA BRASILEIRA
Especialidade da fabrica: BISCOITOS

Typos: CtíflMPflGNE-paladar delicioso-- CREflM-CRRCKERS - DUCflEN - sem rival.
Typos INOLEZES :;—Água;c sal,Albert, Alphabeio, Araruta, Brasileiro, Cale, Combina-

çAo, (rem, Leite, Lunch, Maria, Maizena, < Petit-Beurre» e outros.
MARIA E 50RTID0S engradados de 2 latas. — PREÇOS DE RECLAME. — Laias lithographadas

o meihot a condicionamento em latas de: t/4 ~~ f/2 - / — 5 e ÍO kilos
Representante*: LUIZ GABEIRA& Ciei.

Avenida Capichaba - C. postal. 3906 - V I C T 0 R I A - E. E. S A N T 0
Mm
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SCU1IAS

LerRbrança infeliz
Em nossa edição anterior de-

mos espaço a um soneto, que nos
enviaram sob o pseudonymo de
Jurity, com o intuito, apenas, de
incentivar em quem o escreveu o
gosto pelas letras.

Tratando-se* porém, ao que sup-
pomos, de uma pilhéria —de máo
tosto, aliás —por parte de algum

w versejador leviano, vimonos pe-Com base de oieo de chenopo- * nitencíar da facilidade com quedium (essência de herva Santa Ma

ROCKFELLINA"
mmm w.

Novo produeto, de incontestável
êxito na expulsão dos vermes intes-
tinaea, principalmente os denomi-
nados «as car ides lumhrieoides*
(fombrigas).

•

.»

ria) substancia muito empregada pelos Exmos. Médicos da PkOPlíY
LAXIA RURAL e da humanitari
MISSÃO ROCKFELLER em todo o
mundo, é a RQCKFELLINA uma
feliz combinação dessa substancia,
com a phcnolph-taleina. de forma
quc, pela acçáo vermicida daquella
e purgaüva desta, sc obtém fácil-
mente a expulsão dos vermes intes-
tinaes, nAo necessitando de qualqueroutro purgaüvo, além do que sua
acçáo «êxito-secretora» assegura a
inabsorpçào do chenopodiucn pelamucosa intestinal, facilitando assim
o seu poder «antihelmintieo» e evi-
tando os phenomenos da intolcran-

cia. As pequenas pérolas ROCKFEL-LINA sao tomadas com prazer pelas crianças. Encontram-se emtodas as Drogarias de S* Paulo e do Rio. Pelo correio, registra- -cio. I tubo 3$000. Pedidos á Drogaria Ribeiro, Menezes & Cia.- JJ

r tv«ca» a#o:*tooa*íi.
IWBCIRO. MENEZCit 4 Ca

aiM IMvauAVAiK « -|B9

•a

tf

*

acolhemos semelhante producçâo,
sem endossar de nenhum modo
as suas segundas intenções — si
as houve.

\tajes>tic Hotel

Rua Uruguayána* n. 91. — Rio de Janeiro.
P$##&* $#0i§#m#tíi6títí*§§iíif##ii#g6iígtí##4f0 /rn**********

Os srs. Júlio Barreto & Cia., iu-
faügaveis proprietários desse ho-
tel — o melhor de nossa capital —
querendo dar aos seus freqüenta-
dores um pouco de bôa diversão,
resolveram, desde 7 do corrente»
instituir, aos domi .gos, de l ás 6
da tarde, o regimen do almoço-
ajaoiarado dançante, ao som de
magnífico jazz-ba tal.

Para essas reuniões, de apurado
gosto social, o serviço de mesa é
cobrado ao preço uniforme Ue 8$CXX)
por pessoa e mais !0$000, quando
querem mesa reservada, com direi-
to a quatro lugares.

Somos gratos ao convite, que nos
foi enviado.

aaaaaaa—aaaaaaaaiaB m maaaw aa—w—m—o

t
Armazéns para fornecimento do pessor. da

E. F. Vicioria a Minas
FÍLIAES NO ESPIRITO SANJO:

Torio Velho, Joüo Neiva e Escura
OLIVERIO SOARES & CIA

:i

Agentes de kerozene : «Jacaré,» em Porto Velho;
«Estrella», em Juâo Neiva.

Códigos: PARTICULAR E «.RIBEIRO»

%*<*mt I

Telegrammas «OLIÀRES»
Telephonc, 31 Cqíxü postei, 3641 ,

ji-«íSSé^L.•*...,"-.. ^JSfc^íC.-,. ... YYJÈL1-- . irnsaJüm »AÊ-„tmM~t*.Zàj%~*,iTi. ÜBBial

11 »-^— 1 ^———.»^—^y—— ——^.^^ mm—______mmm—__mmmtm—mm-—mm—mmmmmmÊmm,mmÊmmmm

Industria S. JORGE

Lí*:\4?^ 1 ]_____) tt ~

WmmW 1 & ¦>* < *^Í I — _m_\^r, Jr

Fabrica de massas alimentícias
REFINAÇÃO DE ASSUCAR

Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB
RUA DO COMMERCIO, 16

Caixa postal, 3987 -Tcleph., 308
Telegrammas Kossoh

Victoria— E. E. Santo
M

¦WÊ.
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" Poupas 
civis e militares

sob medida
Alfaiataria flirabeau

¦mtmmmammmm, mu n> u i n nm^*Mmmmm%\ him» m . ii—W ¦miiiwhwwiiiii. ¦ ¦- mi mi mi i mmmm<m i ¦iw't»ii'*»w*<un»wui«»-TERNOS DE«FRACKS,» CASACAS, «SMOCKINGS».UNIFORMES MILITARES, ETC«BONETS,. CAPOTES. PLATINAS. BANDEIRAS E GALÕES
iRuaJeronymo Monteiro, 11 —Phone, 207 —VICTORIA-Caixa postal. C3762

mimia
O nosso heróe,

talvez devido a
sua pouca idade,
alimenta os seus
amores com duas.
Assim é que ora
é de palestra com
a sua Dulcinéfí lá
da praça do Quar-
tel, ora viaja, al-
^umas vezes, até
oo lado de Aljh
nele, noa bondes
dos lados da Villa
kubim. Alfinete é
apreciador de am-
bas, de maneira
que náo opina por
nenhuma...

Aquella loirinha
lá da cidade alta
anda triste e a pai-
xonada. Elle partiu e... nunca mais
voltou. Ora... essa historia é tão
com mu m...
•¦ Atile, foi infeliz na sua escolha.
pois merece bem um desses cava-
LheirOS, que náo abandonam o seu
posto e defendem a sua palavra
empenhada como um bravo solda-
do defenderia a sua bandeira...

*

Mlle. Espanholita mostra predi-tecçáo pelas cores violaceas e tem
razão, porque esses tons dão mui-
to realce ao seu lindo rostinho
moreno-jambo.

Mas, apezar de seus encantos,
mlle. parece preferir o sussurro
das vagjas ás doces confidencias
dos apaixonados. Alfinete observa-
a sempre, porque gosta de visitar
as silenciosas paragens das ban-
das da Praia Comprida, onde mlle.
é deliciosa nereida.

* *

Mlle, é o typo da moça moder-
na, Sô admira e olha para os que

'ft /
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que è o Banco doque e o ,
Brasil L.

* «

possuem vantajosos ordenados, o
vestidinho é no joelho, os lábios
carminados e os olhos scismaren-
tos e affectados... Não gosta de
bordar, não quiz freqüentar a es-
cola. Fazer um dôcinho ? Deus
que a livre ! estragar as suas lin-
das mãos!!!... Prefere rodopiar nos
bailes e ser a preferida de todos.
Qual será o ideai de mlle?

*

A moça victoriense náo admira
o sportsman. nem o cidadão nauti-
eo. nem 0 militar, nem o romanti-
co, nem o indifferente. O fraco da
capichaba é o Banco do Brasil.
Ser do Banco do Brasil é tudo
para as nossas melindrosas !— Chegou um moço para o Ban-
co do Brasil... —oh! é urn grande
acontecimento para a nossa cida-
de!... Assim é que a bella morena
lá do Moscoso, a sua linda amigui-
nha, a sua pnminha e a amigui-
nha de sua priminha disputam a
um só tempo o recém-chegado ao
paraíso das nossas senhorinhas,

O jovem tenen-
te e principe t«m
se revelado, cada
dia que se passa,
um galanteador e
um Danillo ter ri-
vel- Pm dia é vis-
to em passeio com
a linda e mimosa
moreninha da Ave-
nida Cleto Nunes,
e já no outro faz
o footingi na pra-
ça da Independeu-
cia, com uma lin-
dissima filha do
sul do Estado.
De todas ellas,
qual a preferi-
da ?

O jovem rower e auxiliar de um
dos nossos estabelecimentos ban-
carios, segundo se sabe, tem tido
um cuidado muito especial no seu
trajar, sendo agora um dos nossos
mais elegantes Petronios. E dizer-
se que foi aquella sympathica
morena quem conseguiu tanto
aptomb...

* »

Já náo resta mais a maior du-
vida acerca do conjugo vobis da-
quelles dois jovens, que nunca ap-
parecem nas nossas reuniões so-
ciaes, excopçáo feita nas de Pala-
cio. Elia, loura, frágil, delicada,
de voz seduetora e suave ; elle,
moreno, retrahido, um tanto ini-
migo de festas, encontravam-se
no Moscoso, mas agora, natural-
mente, com aquella mudança para
a Praia Comprida, os idyllios fica-
rão mais românticos, á beira-mar..

Alfinete

Refinaria Vietoria Refinação, trituração e commercio de assuc^r
Tem sempre em stock : A&sucur mascavo, mascavf-

nho, eryatal, triturado e refinado.—:~ ANXIBAL A. MARTIN S—:—CAIXA POSTAL, 3885—Endereço telegraphico : «A MARTINS» TELEPHONE. 196
Rua Mls^el Peirnat, 4*. e Avenida Clelo Nunes, 37E. E. SANTO VICTORIA
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Q SEXO de uma mulher demasiado íascinan-^ te é um desafio e náo uma defesa.
Oscar Wilde

a
MOS exames, os imbecis ditam perguntas a¦-• que os que sabem náo podem responder.

Oscar Wilde

MM grande poeta, um grande poeta de verda-w de, è a creatura menos poética cie todas;
mas os poetas inferiores sâo absolutamente ias-
cinantes. Quanto peiores as suas rimas, mais
pitiorescas parecem. 0 único facto de ter pu-blicado um livro de sonetos medíocres torna
um homem totalmente irresistível, Elie vive a
poesia, que nao sabe escrever. Os outros es-
crevem a poesia, que náo podem realizar.

Oscar Wilde
•

* ?
Cl tens horror aos venenos, não deixes que** tua língua seja orgáo da caíumnia.

XXX
• ¦ •

:0
•

UANTO maior c o poder, tanto mais preju-dica, si recáe em creataura néscia ou má.
XXX

*
* *

A GOVERNO 6 o instrumento dc distribuição** da maior somma possível de felicidade cn-(re o maior numero possivel de indivíduos.
Sarmiento

*

Ç\S homens Fazem a.s leis; a.s mulheres criam
os costmr.es.

Sequr
*

AS grandes dores têm o privilegio de revelar-" nos estados dalma até então desconhecidos
por nós, como as grandes convulsões da terra
revelam abvsmos oceultos aos olhos dos ho-
m*ns.

Vargas Vila

|4 \ quatro espécies de pessoas no mundo: os
amorosos, os ambiciosos, os observadores e

os imbecis. Os mais felizes são os imbecis.
H. Ta ine

c: * *MAO devemos ter amor nem ódio aos homens,l* que governam. Devemosdhes os mesmos sen-
timentos que ao nosso cocheiro : conduz mal ou
conduz bem. E nada mais.

Alfredo de Vigny
*

AQ1 ELLES que reprimem seus desejos são os" que os têm tão débeis, que não merecem ser
reprimidos.

William Biacke
*

OS 
homens amam as mulheres e detestam o

matrimônio. As mulherei preferem o matri-
monio r . . .

Carlton

«

=EEii — I §

H

MM beijo fala cm todas as línguas.

Carlton
m •

MMA casa pequena não cabe muitos amigos.

Seneca
• •TER é multiplicar e enriquecer a vida inteira.¦-1 A leitura é poderosa para curar as dores da

alma. Leiamos para nos tornar melhores.
La Bruyere

?

5 o pranto dos desleaes pudesse fecundar a
terra, de cada gota nasceria um crocodilio.

Shakesp#are
m m

A VIDA mundana, tão brilhante por fora, é" como os sepulcros branqueados de que nos
Jme'puloros branqueados cie que nos

fala o Evangelho: a riqueza oceulta, com o seu
manto de arlequim. muitas misérias.

*
Gutierrez Nágera

!í tonROPONDE qualquer assumpto a um eru<
<pic não seja senão erudito, e vos dirá co-

mo, sobre o caso, opinava Plinio ou Aristóteles
ou Platão ou Sócrates ou Descartes ou Kant;
mas não vos dirá sua opinião pessoal, simples-
mente» porque não a tem.

P. Coria

Q QUE compra "aquiilo 
dc (pie não necessita,w acaba por vender o (pie lhe ê necessário.

Franklin
* *

AS palavras sáo < orno as folhas: quando abunri dantes, poucos frutos ha entre ellas.
Pope

«
• *

A MAIORIA das mulheres julga favoravelmen-M te ao homem pela elegância de sua roupa:
a casca, aos olhos dos néscios, recommenda o
fruto.

Varenne
*

MÃO ha superioridade inteilectual: ha, apenas-l^ diversidade de pensamentos.

0
• *

Taine

SILENCIO é uma forma de sabedoria.

Tácito

9.

m
* *

AS cartas de amor devem rasgar-se. VivemM da volúpia do segredo e do pudor do
sentimento. Ha nellas uma vida, que uiva e quefreme, que lateja e que chora. Só têm o direito
de viver no instante fugitivo em que se lêem.
Sâo momentos. Sáo clarões. sSão tempestades.
São desastres.

Júlio Dantas

c
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Sj já quasi nâo tem, serve-lhe o PILOGENIO,
porque lhe fará vir cabello novo r abundai!-
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede qu4 o cabello continue
a cahir. Si amda tem muito, serve-lhe o PI-
LOGENIO, porque lhe garante a hygiônt do
cabello.

Ainda paru a extlnoçftO dacaspn
Ainda para o tratamento da barba

e loçáo tle toilette.

PILOGENIO, sempre PIL0GENI0!
A' venda em iodas as pharmaciai. drogarias

e perfumarias»

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamento verdadeiramente ideal para
crianças, senhoras fracas e convâlesceates é
o PI\o$plTLO~ThiIocol OrcüiwilA-
do de Giffoni. Pelo «phospho-calcio physio-
lógico» que encerra, «11c auxilia a formação
dos dentes e dos o»ssos, desenvolve os mus-
culos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; c pelo «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-
mões desintoxica «s intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada 4 o
peso do corpo augmenta, \f o fortificam* m-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche e do
__ saram uo —

Il^fa§i(li4tíiità&
SP"

i
I
i
P

Receitado diariamente pelas iummltla.
de» médicas d4)»tu cidade <r doa Fstados

Em todas as pharmacias c drogaria*.

Deposito: Drogaria Giffoni

Rua r de Março 17- Rio tie Janeiro

! 
%

*•____&_-*
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Tupun UREMIA, INFECÇOES inlesünaes e «Jo aprparelho urin ario, evitam-se, usando URO
I Y mU FORMINA, prrcio.o anüseptico, desinfectanU c ^"^^«ci»8!^ oiffonjPEm todas as pharmacias e drogarias — Deposito

Rvic\ 1- de Março, 17

pa lar-
DROGARIA GIFFONI

Rio de Janeiro
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%
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2 Rua i- de Março; 17 Rio ae Jane.ro 
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Café Globo
RUA JERÔNYMO MONTEIRO, 89

Duque de Caxias, 40 — C postal, 37 42

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. % --
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4>
li FAZENDAS E ARMARINHOS

ObVE5,FON5tCA & Cia.
End. telegrah.—VESAlí

Caixa Postal, 3796

Rua V de Março, 46

VICTORIA E E. SANTO
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Q D B S T I O N A R I O D A
5NAO HA PERGUN

ir .miui i-T-ir-ini uni hiuti:

Wim;\l

1—Em que casos lhe parecera-
zoavel o direito de matar ?

2—Onde se extrema o amor do
desejo ?

3- Que lhe parece mais utü ; uma
igreja, uma escola ou uma cadeia.-
Por que ?

4- Quaes os vicios humanos mais
abomináveis ?

5—Agrada-lhe o amor, sem di-
nheiro ?

—Que conceito faz da belleza.
sem virtude ?

—Devemos dizer sempre aquillo
quc pensamos ?" 

8—Quaes sáo os males maioreg
tle nossa época ?

9—Poderemos ser felizes, sem
qualquer espeeie de religião ?

tO—Que pensa do divorcio?
11 - Qunl 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 o passado, como jul-
ga o presente, que pensa do fu-
tur o ?

15—Qúe diz a respeito das supera-
tiçòes. dos augurios e dos vatici-
hios.f deduzidos da letra, das linhas
da máo, do expressionismo ?

10—Podem-se justificar, algumas
vezes, os amores adulterinos V

17—Não lhe parece um mal a des-
propoçáo de idades, entre os es-
posos, em alguns casaes ?

18 —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—Que pensa da velhice?
23 —No homem, qual a tacha que

mais o deprime —a adulação.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?

PERGINTAS

26—Nos peccados de amoi, todas
as mulheres cedem á tentação, con-
forme as opport uni dades V

27 —Quc mais elevemos apreciar
-—a belleza physioa ou a formosura
espiritual ?

28—Qual a mais delicada expres-
são da sensibilidade feminina?

29—Quem e quc se enfastia pri-
meiro no amor —o homem ou a
mulher ?

30—E1 um bem ou um mala ca-
queiteric? Até onde deverá elia
ser levada ?

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

32 —Que é que mais lisonjeia á na-
tural vaidade feminina — em casa,
nos salões e na rua ?

33 —Como define e acceita a poli-
tica? Como eomprehende e justi-
fica os chamados direitos políticos
da mulher ?

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

35—-Por que é que as mulheres sc
inferiorizam umas ás outras ?

36—Qual o mais repugnavel dos
peccados mortaes ?

37 —Qual a qualidade mais apre-
ciavel e qual o defeito mais preju-
diciaii tanto no homem, como na
mulher — lealdade, meiguice, cora-
gem. paciência, confiança, intelli-
gencia, illustração, economia, ge-
nerosidade, trabalho, riqueza, ele-
gancia, formosura e pobreza, no
primeiro «aso; e mentira, prodi-
galidade, feiúra, gula, bilontrice.
avareza, ciúme ou timidez, no se-
erundo ?

38--Será um «habito elegante» o
fumar para as mulheres?

39—Qual a sua maior emoção, já
sentida ?

40—Como se deve comprehencler
á justa a designação actual de «mu-
lher moderna» ?

41—Qual a profissão que lhe pare-
cc mais conveniente á mulher?

42—Uma solida cultura iritelleetual
poderá reprimir os impulsos con-
demnaveis do nosso instineto?

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

ceito que elle lhe merece—num
caso e noutro?

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

45—Que pensa da Moral?
46—Onde nasceu ? Qual o dia df*

seu natalicio ?
47 —Que mais lhe prende o espirito

na péSSda de sua eleição?
K.— Que pensa do Carnaval ?

49—Como define o riso ? E 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 —Si náo fósse quem é, quem de-

sejaria ser?
55—Quaes são os seus herúcs e he-

roinas da vida real? E da ficção?
56— Qual 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 intelligencia ?

OBSERVAÇÕES
As respostas poderão ser da-

das por qualquer dos nossos leito-
res ou leitoras.

—Só 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, náo publica-
remos mais as respostas sob
pseudonymos. As que já estáo me
nosso poder também obedece-
rão a esse critério, salvo deter-
minação em contr. rio de seus
autores.

K3O0K3ODOC3C3OCO0O0C

ANT LMO REI DOS SABONETES

SABONETE DOS REIS B
ENCONTRADO NAS BOAS CASAS
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-Só se deve matar,., saudades.
—Na extrema curva...

— Nada é útil sobre a terra.
4—Os viciou innocentes.
5- «Tudo é desa gaada vel, nem dí-

í i í e 11 o.
(> -Nâo ha belleza sem virtude.

K' uma virtude a belleza.
7—Ninguém diz o que pensa-

liz o que sente, a.s vezes..." 
B—Náo haver mal em eousa al-

Puma...¦i — Nâo tenho nenhuma religião:
fcssuo varias camisas e sou um
unem feliz.
IO -Uma necessidade para os

fesamentos felizes.
11— Deixando o em paz...
12— Quando fiz o primeiro inimigo.
13— Prejudicado-
14 Passado... Presente... Futu-

o... A vida, emíím... Nâo vivo, sou
levorado pela vida.

15 -Creio na chiromancia e as
minhas leituras tèm sido certas-

lo -Todos os amores sâo sem
pie iniustos.

17—Náo ha desproporção de ida-
des • poderá haver desproporção
de amor...

18— Conforme a mentalidade dos,
maridos...

19—0 da minha própria vida...
20 O ultimo momento veniuroso.
21- Suo existe eoraçáo, existe o

desejo que triumpha sempre.
22 —Oh! c abominável a pro-

pria e a alheia.
23 -A pobreza.
24 ~As mulheres nao tèm rcquin

te em eousa alguma.
25--Ninguom deve casar.
^6—Todas
27—Formosura espiritual não e-

XÍSte-~<\ apenas, uma liei a dee
solaçâo que dam es ás

28-A absoluta Falta de sensil
lidade.

29— Os dois.
30—A coquetterie c o letreiro cia

mulher sem mentalidade -quasi
todas as mulheres são coquettes**.

31—Quando os homens já estão
fartos de repelil as...

32—0 homem em todos os três
logares,

33—A política e uma troca de de-
dicacões, logo, a mulher não pode
entrar nella, por incapaz...

34—Náo ha deveres pode ha-
ver fulelidades...

35—Porque sào inferiores...
36—Náo desejara mulher alheia...
37—A qualidade mais apreciável

da mulher é usar ir.eias de seda;
0 defeito mais prejudicial é não
usaKas.

38—Nas mulheres tudo varia...
39 Quando li «Soror Philornena».
40- Tudo nas mulheres £ velho...

para os homens,
41 - -Mulher casada.
42—Nâo ha nada que segure o

instineto.
43 -Tanto no amor como na vo-

lupia. ha sempre um que beija e o
outro que se deixa beijar... Si nm-
guem já escreveu isso antes, fica
sendo meu. Em qualquer das hy-
pothescs e o prólogo...

44--Em these as mulhes não sâo
interessantes...

45-0 que penso da sogra.
46—Ne mundo, a 21 de novembro.
47 — A pessoa.
46—Que Arlequim furtou a mu-

lher de Pierrot...
49— Cauda de cão batendo, cau-

da de cão parada...

50—Quando e como terei de mo
rer. Só tenho requintes para a vida,

51— Ser mulher.
52—Os amores amargos.
53--O bolso vazio, um automo-

vel passando, no automóvel uma
linda mulher dizendo-nos com o
olhar : Siga~me !

54--U Banca) do Brasil.
55 E u e rn i n h a m u I h e r. A i n < 1 a

nós dois.
56--Ü de sempre.
d7—duo e café.
58 - - A mui her t em gra tid ão ?
59 -O todo natural.
60—0 caminho certo dos

andam con tra- /não na vida...
61 • Para se conseguir uma mu-

lher, todos os meios sào liei
62- A herança

Nilo Brüzzi
luiho, 1927.
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porque só em introduzir neík o afia-
dor que acompanha a cada estojo,
se transforma num apparelho afiador
perfeito que dá as lâminas um corte
admirável. Nao existe nenhuma
outra navalha de segurança que pos-
súa tão enorme vantagem.

•

ti\avalha
segurança
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A" venda nas bcas casas
Auío Slrop S. R. Co. of Urazíí

C. Postal, 2782 - RIO
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Morta sublime! oh í minha santa Morta,
Ha quanto tempo jã quc te pranteio,
Que o teu carinho me não mais conforta,
Nem mais me abrigas em teu casto seio.

Ah ! lembro-me ainda bem, segundo creio,
Pequenino, eu brincava ao pé da porta;
E. ao vêr-te num caixão de flores cheio...
Mãe! nem sonhava que estivesses morta.

Mas um dia passou... um mez... um anno...
E dois... e três e mais e, oh ! desengano»
Nunca mais me beijou teu lábio amigo ;

Não te vi nunca mais. E da orphandade,
Clamo, agora, nas trevas com saudade:
Máe 1 por que foi que não morri comtígo !

L"lllimiiniiiiinnnii T1T

Luiz Pistarini
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Palavras dc minha màc
. m*%,. im o.AWt- 'm^mmaC^m^*.

Quauio. num dia calmo, eu vim ao mundo*
Minha Mãe, santa o nobre Flôr-de lys,
Disse, olhando os meus olhos bem no fundo:
— Meu filho» has de ser bom e ser feliz 1

No decorrer do tempo» na bravia
Onda humana, que ruge e se encapeila,
Qualquer coisa de mâo que acontecia.
Ku me lembrava das palavras d'Elia
E era um goso infinito o que eu soffria.

Hoje, homem feito, a alma cansada e morta»
Colhendo males pelo bem que fiz.
Ainda ouço aquella voz : que me conforta»
Sei que sou desgraçado, mas que imporia
Quero illudir-me para ser feliz!

Olegarío Mariano
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LYTOPHAN
= COMPRIMIDOS

O MAIOR ELIMINADOR DO

ÁCIDO ÜRICO
E 0 MAIS EFF1CAZ NA

TA,
SCIATICA.

In*ém

umz
RHEUMATISMOS.

E ENCONTRADO EH TODAS A5 DR0GARIA5 E PRINCI
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Anêmicos — Esgotados — Impotentes
O appetite vos desappareceu, passais at noites agitadas, falta-vos a confiança

em vos mesmos, a memória vos e rebelde ?
A célula nervosa nào está morta. Está somente enfraquecida.

-:- RESTITUt-LHE A FORÇA PELO -:-

GENEZIL
27

%*2n

Á VENDA EM TODAS AS PHARMA"aAS Depositários: F. da Silva Neves & C. R. B. Ayras,
RIO. Caixa postal. 2398 - Custo : \idro 10SO0O pelo correio, 12S0OO
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I Duarte, Beiriz & Cia.
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VENDAS POR ATACADO
Seccos, molhados, ferragens, kerozene,

trigo e sal
Compradores de café em larga escala

(Consignações, representações e conta
própria

Usinas fara filar e beneficiar

café e arroz

Navegação marítima e fluvial
Representantes de diversos Bancos

Filiaes em PIUMA E MONTE BELLO
Matriz : na VILLA DE ICONHA

Estado do Espirito Santo BRASIL

::

Endereço telegraphico—ICONHA- PI! MA
CÓDIGOS: RIBEIRO e outros

particulares

F

m

o
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Qüern sera o pro^irno Presidente do
Estado do Espirito Santo ?

Qüaes serão os seus Secretários ?
Da Fazenda
l)o interior e justiça
l)a Agricultura
Da /nstrucção
0 votante
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CASA flANCHESTER
cie

PONTES & SILVA

tt
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IMPORTADORES E EXPORTADORES DE GE- »NEROS DE ESTIVA. FERRAGENS E LOUÇAS j
End, teteg. «Afanchester» Código * Ribeiro* tt
Caixa postal, 3735 — Telephone, 75 J
Victoria — E. Santo *

-RUA DO COMMERCIO, 50- i
tt tt

As vnntig:ns do znnurt:io dependem c4^ su* continuação.
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í:S(OLAS MATERNA ES A
O ADVENTO DE UMA NOVA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
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Fazer da Caridade o exercicio
da sublime missão de solidarieda-
dc* humana e disciplinar as obras
de caridade pela pratica quotidiana
até conquistar aquelle grau de de-
senvolvimento, prln qual a vida do
espirito sobrepõe seus direitos á
Vida da matéria ; eis o primeiro
p,is.su (iado na via da conquista do
hodierno ideal humano.

E' olmo que a pedra basilar da
ordem social só pode repousar
sobre as virtudes, como atiributos
primaciaes de toda acçáo realiza-
dora, nAo somente intellectual e
moral, «mas ainda no campo do
progresso material, cuja conquista
depende da constância, amor e co-
ragem no trabalho, espirito dr ini-
ciativa, audácia dt planos e per-.severança em executai os.»

Sem amor á Pátria, do votamen-
to á Familia, amor ao próximo,
respeito ás leis. culto á honradez.
nAo pode existir ordem e sim des-
onlom. levando ao esphacelo e á
mina.

Toda r qualquer virtude funda-
menn.I só pode nascer da Bondade.

Deve-se procurar a synthese, a
geradora dr todas as virtudes,
que é a bondade para tomai-a co-
mo mestra da Vida r do Progresso.

Mestra r ao mesmo tempo hu-
milde utensílio de necessidade, queo Forçoso pôr entre as máos do
homem para qur deite íaça uso a
toda hora, a todo momento, ainda•que, muitas vezes, náo se tornem
luminosos seus effeitos, porque;« \ Bondade que vem de animo

[profundo,
n que immensa. bem pouco

í reluz...
mo a esti rí!a. que no ceu é

[um inundo.
t terra.r um alomo dr luz».

de luz sim, porém, que
jeeções i esplandescentes e
poder de levar até a gen-humildo, mais mísera e
incuba a alturas de sentir

n algo de assombro, a dr-
zos de animo, que comrrío-

Convidam a pensar.
\ A >e pode du vidar que, a pe n a s.

por intermédio, ainda que indire-
ctó <\u Bondade, o homem foi con-
dtiztdo através das varias épocas
para erguer-se da barbárie e pas-
sar da Escravidão á Liberdade, da
Obediência mais cega para as hu-
mil de* r rio rwaeriê atatfbt* é*s

poderosos do reino da Força, queoppnme, á Egualdade oue eleva-
a rectidáo do binômio: Direito e
Dever.

Todo ideal de affirmaçâo, de
justiça de grandeza e de apertei-
çoamento da espécie condensa-se
no vocábulo synonymo do reino da
Doçura, da Caridade e do Amor
e é basta- te tomar a Bondade co-
mo directriz para alcançar a fina-
lidade superior desejada. Elia c
só elia suggeriu o melhor meio da
renovação em moldes práticos aos
instrumentos de defesa do indivi-
duo e Uo meio em que elle se agita.

Nos Congressos» que tem o alto
escopo de fazer convergir em um
determinado lugar as elites mun-
diaes para tratar de altas questõeshumanitárias e sociaes,fazendo pre-ceder cada iniciativa de estudos,
que assegurem a cfficiencia das
medidas a adoptar, tem sido con-
cordes as opiniões em reconhecer
que a Beneficência deve começar
a desdobrar sua acção renovadora
através de uma vasta rede de pro-íecçáo á infância.baseada sobro uma
forma dc assistência educativa ea-
paz de transformar em excedente
matéria prima do tecido do orga-
nismo social os homens de ama-
nha. Effecti vãmente nada mais
acertado do que começar a obra
de reforma orgânica, de sanea-
mento do ambiente social, na pro-
pria cellula da sociedade, que é
justamente a crença para asscgu-
rar a raça humana um facto im-
ponenttssimo, talvez o mais impor-
tante da sua defesa, da sua per-
petuidade, do seu desenvolvimen-
to, preparando os combatentes das
faturas batalhas da vida é bem
possível que elles nos dem a fu*-
tura. a bella, a santa Primavera
do mundo. ,
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vSi a infância deve ser defendida
e protegida, náo o deve ser menos
a maternidade, porque jâ foi pro*clamado o nexo entre Máe e Pi-
lho, que são realmente unidade e
ao mesmo tempo distinecâo.

A Defesa e Protecçào á Mater-
nidade e á Infância constituem,
pois, a mais efficaz medida parao advento de uma nova era e de
uma nova organização social.
VERDADEIRA OHRA DE PRO-

PHYLAXIA SOCIAL
Defesa e prateado d .Maternidade

e a Infância
Vedo augusto mysterio da Mater-

nidade, a mulher ê a vestal da
vida, é a reserva do mundo, é a
perpetuadora da espécie humana.
A maternidade r a creaçâo do ab-
soluto e a fonie da vida,

O infante é a Humanidade quenasce: é o germen da sociedade.
Máe e lilhos formam o primeiroe essencial vinculo social.
E* com bastante razáo, portamto, quc a doutrina universal, en-

cerrando preceít. s de interesse
geral para a collectividade hunuv
na, considera de tuna m ortaneí
transcedental a questão que so inspi-
ra na caridade alhada ao prevulen-te descortino no porvir dos pov«»s.Após o turbilhão da gue r... mais
poderosa e reconeentradu tornou-
se a preoccupaçáo do mundo em
favor da maternidade e d* infância.

Todas as nações civilizadas, em-
bora ainda convulsionadas por fe-
bres e lutas,através mesmo desuas
mais agudas crises, seguem uma
linha ininterrupta de boas acções
delineada» isoladamente ou 

' 
err

Congressos, mas praticadas de for-
ma que possam convergir ao mes-
mo üm. dando resultados reaes
reflecüdos sobre as grandes fa-
milias nacionaes e sobre a huma-
nidade de hoje e de amanha. Por-
que affirmando que assistência á
mãe e á crença, particularmente
pertencentes ás classes menos fa-
vorecidas, preserva as nascentes
gerações da consumpçâo, da mise-
ria moral e econômica e as de-
tende r as fortalece» náo se affir-
ma apenas uma these, mas chega-
sr a conclusões immedktas, lógicas
e pratica».

Carelina Pi«kler
?onfiaHaj
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Extracçòes publicas-todas as quartas-feiras-ás 14 horas

Loteria do Estado do Espirito Santo
c
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AGENCIAS EM QUAL-
LOCALIDADE,
ÍREIO E TELEGRAPHO.

Concessionária: COMPANHIA LOTERIA DO ESPIRITO SANTO
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CONTOS OA «VIOA CAPICHABA

MEDO DE JOSÉ MAS ¦ , o ,
(Traducção de Consuêto Salgueiro) 8 » r vvv
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ENTRE 
o.s espessos matagaes

de um montezinho, do qual se
divisava o acínzentado e mi-

¦cro povoado, que espalhava sua.s
pobres e minúsculas viventlas, in-
clioadas, sujas, torcidas e negrus-
cas como dentes carcomidos e cheios
de nicotina, achava-se encravada
a cabana, que servia de morada a
Gervasio e a sua mâe,

Gervasio era o conducíor
da correspondência daquelíe Itr
gar, feio e deselegante, que, por
irônico contraste» sc chamava Villa
Graciosa. Ganhava o moço 2 pese-
tas diárias e tendo sua mâe uma
hortazinha, que cultivava com es-
forço, viviam na grande simplici-
dade a que obrigava o seu escas-
so rendimtnto. uma noite, i ierva-
sio entrou em casa mal humorado

haviam mudado a hora de seu
trabalho. Tena agora que sahir á
meia noite para chegar a Viguilla,
a estação de estrada de ferro mais
próxima, ás 3 da manhã e regres-
sar ao povoado ás 6. Por esse fa-
tigante serviço, não lhe augmenta-b'vam o salário. Mas Gervasio teve
que sujeitar-se •
tas eram o pão

— Meu filho,
por ahi!... disse

• aquellas 2 pese-
de sua casa.
que te suecederá
a vel hin lia com o

temor que inspira o desconhecido,
vislumbrando os perigos que teria
Gervasio de enfrentar naqueüas
nocturnas caminhadas através dos
campos*

- Náo ha que recear, mãe, por
aqui não se encontra gente má» A
guarda civil fiscaliza bastante es-
tas paragens. Póde-se somente te-
mrr os lobos. Eu o sinto só por ti,
que ficas sozinha ioda a noite. Pen-
sei já em tomar uma casinha no
povoado ; assim eu partiria mais
tranquillo.

--1 or mim não-, Gervasio — es-
tamos bem aqui. Ninguém virá rou-
barnos nossas riquezas. Já que tra-
balhas tanto» o dinheiro que irias
gastar na casa do povoado, gasta-
o aos domingos, dançando com as
moças. Desfruta algo de tua juven-
thde — que nâo sejam somente pe-
sares e misérias...

Que bôa és, mâe í
E tu, filho» és máo ?l...

E no interior tia cabana desman-
telacla, eom quatro tamboretes cie
tspadana» e uma mesa de pinho

tosca e velha, a mâe abraçou-se ao
filho, que lutava e vivia para elia.ii

Havia um mez que Gervasio fa-
zia*o serviço noctürno do correio,
sem o menor contratempo. As 12
da noite deixava sua casita, levan-
do sua ampla carteira de couro
t om fortes correias, que passavasobre um dos hombros e por um
caminhozinho estreito descia ao po-voado, onde juntava a correspon-
dência; depois, cortava por um
atalho para adeantar caminho e se-
guia tJepressa para a estação. Nas
primeiras noites, durante a longa
caminhada,'envolto no silencio rnvs-
íerioso e inquietante do campo,
Gervasio sentiu o medo pela soli-
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Repare a leitora que neste
circulo estão marcados os dias
exactos em que a sua saúde
pôde lhe voltar por completo,
caso esteja sofTrendo qualquer
uma dessas torturantes enfer-
midades das Senhoras.

Basta usar o EUGYNOL,
que é remédio de incontes-
tavel efficacia nas inflamações,
Collicas de ütero e Ovarios,
Suspensão, Hemorrhagia, He-
morrhoidas. Anemia. Mores
Brancas, Corrimento, .Manchas

do Rosto.

cs

Vende-se nas Pharmacias
e Drogarias.

==l I %m\\ ,

dáo. O ruido surdo e quasi apaga-
do de seus sapatos, ao roçar o chão»
enchia-o cie susto ; um ramo mo-
vido pelo vento, uma folha des-
prendida de uma arvore» todos es-
ses rumores quast imperceptíveis,
que palpitavam serena e suave-
mente na calma e na soledade da
noite, povoavam-lhe a imaginação
de figuras diabólicas e faziam~n*o
apertar o passo, como se alguém
vagamente o acompanha»sse. Pouco
a» pouco, como um soldado que en-
trou em batalhas muitas vezes, con-
seguiu dominar seus nervos e a-
queiles ruidos do campo lhe pare*
ciam por fim uma doce e suave
symphonia.e detinha-se a beber â
margem cios arroios, e cantava,
olhando satisfeito as estrellas, que
pareciam fixal-o do ceu*

O mesmo já não se clava com
Kosa, a velha máe de Gervasio*
Desde que seu filho havia mudado
a sua hora de sahir, a pobre mu-
lher soffria terrivelmente. E para
que (lervasio nâo desconfiasse, pro-
curava parecer-lhe sempre alegre,
quando estava a seu lado ; á meia
noite, portam, aterrorizada, buscava
o canto mais escuro da cabana,
onde só chegava o reflexo apaga-
do e débil tio antigo lampeão de
azeite, que espalhava pela sala uma
mortiça e agonizante luz

Até logo mãe ; deita-te e fe-

M
¦ •
3»

cha-te bem por dentro. Amanhã é
primeiro de mez ; recebo o orde-
nado tio serviço nocturno. 1 rar-te-
ei doces da casa de «sinhá» Tho-
masia.

— Que a Virgem te acompanhe,
filho! Deus te recompensará que
fazes por mim.

E com os olhos nublados pelaslagrimas, beijou-o a pobre velhí-
nha e não fechou a poria de
sua choça cmquanto não viu des-
aparecer pelo estreito trilho, queserpenteava morro abaixo, a figu-
ra robusta cie seu filho...

I 1 í
Rosa despertou sobresallada.No

silencio tia noite tinha ouvido umas
pancadas, que echoaram sinistra-
mente no interior da cabana. Um
estremecimento de pavor agitou o
corpo da anciã. Completamente des-
pertada, ficou attenta* E de repen-
te tremeram as paredes* ins gu.
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É O (V1ELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO
PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

1. A tosse cessa rapidamente.
2. As gnppes, constipaçòes ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.
3.' Alliviam-se promptamente as crises (afflições)

dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

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

5/ A insomnia, a febre e os suores noctumas des
a p parecem.

S.c Accentuam-se as forças e normalisam se as
funcções dos órfãos respiratórios.
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jpes mais fortes que os primeiros,
foram dados com nervosa insistem
icia. Um pensameníó terrível assai-
tou o cérebro de Rosa. Seria seu
filho? K o amor dr mãe sobrepu-
jou ao medo. Saltou do catre e ar-
rastou-se até a porta : ali. reunin-
do todas as suas forças, conseguiu
dizer em voz alta :

Quem é ? E's tu. Gervasio, meu
filho?

Calou-se. Teve um movimento de
Iterrivel emoção, Ninguém resptri-
deu ás suas angustiadas palavras
e sô depois de alguns instantes, os
golpes soaram de novo na porta,
mais ruidosos, mais intensos.

0 terror paralysou-lhe todo o nio-
vimento. Era angustioso aquelle
silencio fundo, que envolvia a noi-
te, interrompido, apenas, por aquel-
le ruido taagico, mysterioso, insis-
tente.

Um novo golpe foi dado com
tanta força, que o velho lampeáo
cahiu no solo.

Com os olhos quasi fora das or-
bitas, a velhinha com esforço gri-
tou :-- Quem è ?

Ninguém respondeu. E continua-

va o silencio, desolado, immenso
profundo.- Não se movia uma só
folha nos matagaes. Parecia quc
o vento se oceultava também fie-
ante do mysterio da noite.

De novo o ruido se percebeu.

Pliarmacia
VENDE-SE urna atreguezada,
distante 2 léguas dc estrada

de tenro.
Lugar saudável c de povo or-

deiro,
Quem a pretender, precisa ter

noções de clinica.
Carta a Amulpho Neves

¦0

tío&o Neiva
E. F. V. Minas --- E. E. Santo

Porem, a porta, tosca e forte, re
sistía. Quando as pancadas eram
mais insistentes» a anciã sentiu o
uivo dos lobos* O terror acabou de
immobilizal-a. Cessaram os golpes.
Tremeram atrás da porta como ar-
quejos c respirações fatigantes;
porém, nem um grito, nem um ru-
gido. Depois pareceu-lhe ouvir a
queda de um corpo ao chão. E ao
cabo dc alguns momentos, o terri-
vel, o monstruoso, o inacreditável:
estalidos trágicos como de ossos
triturados e uns desbarmoniosos
uivos de fera saciada e vencedora.
Aterrada, enlouquecida, a velha
deu um grito e. pesadamente, ca-
hiu ao chão.

I V

Quando, na manhã seguinte, Cer-
vasio regressou a sua casa, satis-
feito, trazendo os doces prometti-
dos a sua mãe, um espectaculo ter-
ri vel fei o deter-sc Na porta dc
sua casa, horrorosamente espeda-
çaclo, estava o cadáver de nm ho-
mem. Com verdadeiro pavor e re-
pugnancia, passou por cima da-
quelles restos mutilados e chamou
com voz, que era mais um grito dc
angustia:

— Mãe, mãe í...
Repetiu o grito» chamou e tor

nou a gritar. Inútil. Ninguém lhe
respondia. Como um louco correu
ao povoado e em um instante, de-
ante da misera casita, um grupo
cie gente estacionava, contemplam
do com horror os restos daquelle
cadáver, meio devorado pelos lobos.
Com paus conseguiram derrubar a
porta. Gervasio procurou ávida-
mente sua mãe. A principio não
pôde vêl-a, porém, Iogo depois
seu semblante ílluminou-se em ale-
gria. Num canto da sala, encolhi-
da, estava ali como que se oceuh
tando de algum perseguidor invi-
sivel-

¦Mãe, mãe!... exclamou Ger-
vasio, estendendo para elia seus
afílictos braços. Tiveste muito medo.
não éV Náo te deixarei mais sózí-
nha ; maldita noite\„.

Porém, a velha r/acla respondeu»
mantendo-se índifferente. Seus olhos
miravam para um ponto distante,
como se náo tivesse percebido a
presença de ninguém. Gervasio
avançou para elia ; parou, ^ntre-
tanto, vendo-a temel-o. Depois riu
com um riso estranho, singular. O
pobre moço entáo cahiu nos bra-
ços da gente da aldeia, soluçando
cle dôr.

Sua mie havia enlouquecido.

V

Depois de insistentes informa-
ções, pòde-se identificar o rada-
ver, que ^ encontrou na porta da
cabana ; era o de um pediote mudo,
que vivia de, ha muitos, annos da
caridade alheia.
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legenda triste, que adormecerá a solidão monótona de luas horas

HA 
MILLKMOS, (juando a

Terra era ainda um mys-
terio no berço das ne-

bulosas, o Sol, o lindo princi-
pe Sol, dos olhos franjados cie
ouro e dos cabellos rutilos co-
mo chammas, resolveu despo-
sar a Lua,a mais formosa das
bellezas sideraes.

Desde que a noticia se es-
palhou. poz sc cm aetividade
toda a industria mnnuíacturei-
ra <lo Kmpyreo. I i/eram-se
longos prepar.uivos pafá o
enxoval e náo houve uma
SÕ estrellinha, no mais re-
condito logarejo db infinito,
que nâo contribuísse com
seu trabalho para presen-tear a ddcc noiva, bem-amn-
da por todos.

Muitas dádivas foram che-
gfmdo das mais remotas pa-ragens c todas as tardes, ao
cahir o crepúsculo, surgiam
boiando no mar das Nuvens
grandes caraveljas nacara
das, de velas pandas, côr
de ouro e violeta, carrega-
das de pedrarias resplande-
centes : eram presentes rc-
aes, enviados aos Futuros
soberanos pelos potentadosde reinos antigos e distan-
tes...

Da caserna Rosa dos Ven-
tos partiram os incansáveis
arautos da corte, que nem
um só dia deixaram dc espa-
lhar a nova por todos os quatro
pontos cardeaes do universo.
\it accesos de curiosidade, an-
ciosos por não perder a festa
nupcial, vieram vindo, de lon-
gfes plagas, levas e levas de
peregrinos, em verdadeiras lc-
giões, cobertos cie exóticas e
extraordinárias vestes, como
jamais se poderá idealizar. Até
os astros venerandos. que —di-
zia-se—não podiam mas afãs-
tar-se de seus palácios arrui-
nados, rumaram para a cidade
do Sob vindo entre elles o
próprio Saturno, todo paramen-
tado com os esplendores de
sua realeza decaíuda, fazendo
fulgir, em brilhos mortíços, os

velhos armeis da dypnastia
ancestral... Tropego, sem po-der ir mais loÀge, [)arara nos
últimos degraus da immensa
escadaria planetária,

Era o dia cias bodas. Milha-
res de astros acotovelavam-se
ern todos o.s cantos dos paçosreaes. formando longas theo-
rias ondulantes. desde os ma-
ximos expoentes sidericos ate»
a plebe compacta das nobulo-
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Dr. Francisco Gonçalves, um
dos mais brilhantes advoga-
dos espirito santenses e fi-
gura de destacado relevo
intellectüal no parlamento

legislativo do Estado.

sas, rom os seus bastos ca-
bellos cinereos esparsos aos
ventos...

A hua, vestida de noiva, es-
tava divina, com o seu longo
roupão côr de Opala* e os sa-
patinhos phosphoresccntes co-
mo verdes fogos faluos e o ra-
mo symbolico das Dores tra-
zidas dos jardins do Paraíso,
ílères tão frescas e tão puras,

que pareciam evolar em seu
olor a própria alma diluída
dos anjos...

•Mas, a maravilha das mara-
Vilhas era, sem duvida, o seu
véo de noiva, um immenso
sendal vaporoso, tâo subtil queolhos humanos sô o poderiamvèr a distancia, tão fino (pie
mão alguma jamais 0 sentiria
escorregar entre os dedos e
tão vasto quo só poderia ser
SUStidO pelas quatro pontasnos braços infinitos cio Espa-
<;o.

Fora presente das Tadaa do
Oi valho, que. dizem, para te-
cel-o, gastaram quasi todas as
riquezas de seus domínios e
tiveram de empregar a magia
das scieneias oceultas paratornal-o assim luminoso e trans-
parente.

No entanto, no meio desse
luxo e magnificência, uma
horrível tragédia ia acontecer
á infeliz noiva.

Ila muito tempo mesmo queuma certa sombra de mvste-
rio pesava sobre todo o" am-
bien te...

Rompendo caminho entre
planetas e planetoides, come-
tas, satellites, bèlidos, aeroli-
thos, estrellas e asteroides,
viera, de longiquas paragens,uma formosíssima rainha, cuja
esplendida mocidade fazia cs-
t ren necer de saudade o cora-
ção dos velhos astros emocio-
nados, que abriam alas paravel-a passar !

Et tão bem soubera romper
caminho a maga estrangeira,
que breve se encontrava no
âmago da certo, entre os mais
illustres convivas, deírontan-
do-se de perto com o próprioSol, ante o olhar pasmo cie
Venus, soberana da belleza,
junto á rubra face cio apople-
tico .Marte, rei da guerra e
cobrindo com a sua opulen-
cia. cheia de vida, a franzina
e pai li da noiva, que pareciadesfallecer de agonia...

Mal o olhar louro do Sol
tombou sobre a recém-chega-

•S
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dn, o manto roxo que a co-
bna, como por encanto» dis-
sipou-se c cila surgiu cm sua
exuberante juventude, perfu-
mada dr brisas n arinhas, pa-
ramentada dr (lotações arbo-
rcscentcs e coberta dr tulgi-
dos eollares. qur pareciam
serpentes, colleando ao rythmo
de seus cestos.

Hem sc dizia que <4lla era
feiticeira...

( namava-sc Terra c o svm-
bolo do sru nume, desenhado
sobre a sua corna, tinha a
forma de um fruto e de uma
cru/. Era fatal...

Lila dansou uma dansa har-
moniosa, toda gyros, colleios
e fugas sobre si mesma e o
seu vestido encantado, a cada
hora que se escoava, ia to-
mando nuanças differentcs e
brilhava como se a própria
luz nascesse do rendilhado de
sua tessitura !

Longa, longa foi a dansa
magnética i ei cem/.ante. sen-
sacional e somente quando q
cansaço a enlanguesceu elia foi
fuffindo para as bandas de
Oriente, ate que 0 mvstico
sendal côr dr treva a encò-
briu e elia desappareceu*

Desde aquella hora o Sol
mergulhou numa passional me-
lancholia... Avassalara-o, para
sempre, a feiticeira...

Entáo contam que o deses*
pero da Lua foi tão grande,
que elia enlouqueceu e fugiu
para o claustro da Monja-Noi-
te, e lá. entre lagrimas, rom-
pendo o seu longo v«o de
noiva, atirou-o, com todas as
suas jóias e ílôreSj pelos céos
abaixo.

No dia soguinte, antes que
os astros tomassem o cami-
nho de seus lares, trazida pe-
Ias galeras de prata da Kai-
nha-Manhâ, surgiu a Terra,
envolta nos fragmentos do véo,
toda coberta de flores e de vi-
rentes frondes.

Então, o Sol desposou-a !
Viu que somente elia, ao

contacto da Luz, tinha o dom
de se multiplicar em mil ex-
pressões de belleza e de vida,
sem jamais terminar a ronda
phantastica de suas sensações.
E o Sol amou-a!...

Dizem que os astros, horro-
rizados eom tamanha ingrati-
dão, cobriram o rosto de es-
panto e o Sol, enraivecido,
vingou-se, tornando-os cegos

II II II II
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O sr. Antônio

Magalhães,

activo proprietá-

rio do «Bar Cen-

tenario», de

Casíello.

1>K

e avassalando-os aos seus lo-
gares, no «terno systema pia-
netnrio. Alguns peregrinos fu-
gitivos, [)or castigo, foram con*
demnados a errar pelos espa-
ços c morrerem sem nunca
mnis encontrar o.s seus lares.
Sáo os cometas, os bólidos, as
estreitas cadentes**.
Somente Monjn-Noite. apieda-
da com a sorte dos astros, re-
solveu, com os restos de sua
magia, trazer-lhes luz aos olhos,
velando-os com seu manto» e»
é por isso que, durante o pas-
sar do Dia, emquanto o Sol
brilha, ninguém os vê; mas,
quando a sombra desce, elles
abrem os olhos fulgurantes na
escuridão.

Quanto á Lua* cheia de sau*
dades de seu anua* e arrepen-
dida de seu gCStO dcSCSpCra-
do, veste sempre o seu vesti-
do mais branco do que as ne-
ves polares, e» como uma som-
nambula, vagueia de hemis-
pherio em hemispherio, se-
guindo a Terra, na anciã lou-
ca de rehaver as llòres e os
restos do véo, para sempre
perdidos.
. ,».»,'?*.*•»..»»***'.'*

Tu, sonhador solitário, que
te ajoelhas junto ao altar da
Poesia, nas noites predestina-

tias. nunca viste o véo de noi-
va da Lua V

Elle é tão bello que os olhos
humanos só o alcançam á dis-
tancia, tão subtil que mão al-
guma jamais o tacteia e tão
vasto que anda preso ãs es-
carpas das serranias, enrola-
do no berço das frondes, ve-
lando as campinas lloridas,
arrastado ao léo das águas
caminhanles...

/:' a neblina das madruga-
das*t*

Quando o Sol surge, em pie-
na gloria cia luz, renovando
ante o altar do Tempo o sym-
bolo perpetuo do noivado, a
Lua, triste pimeezinha da Lou-
cura* afasta-se vagarosa, cho-
rando desconsolada, para as
bandas do Üccidente».*

JBntão» o Espaço piedoso rc-
colhe, em seus braços invisi-
veis, o longo véo tluetuante,
que se dilue no ether intangi-
vei e transparente, subindo,
subindo para bem alto, tenlan-
doiihul-timente, remper o regi-
mento armado dos mil raios
solares, para voltar, talvez —
quem sabe? —á fronte virgí-
nal. que. outrora, o etngiu fe-
11 z»?.

Haydòe Nicolussi
Victoria-5-927.
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A Loteria de Minas é a melhor das loterias.
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Anniversarios
Dr, Jair De$saune'*--Fe% an-

nos, em 5 do corrente, essenosso distincto ami-o c vi-
brante confrade dr* imprensa,
a cuja orientação obedece a«rolha do Povo . o r g á o ves -
pertino e opposirionista, vnlan-
te nesta cidade,

<> jovem conterrâneo é ad-
vogado dc .avuiiada clientelaem nosso foro e, pelas suas
esmeradas qualidades de ca-
valheiro. goza. em nosso meio.
das mais largas e enradicadas
sympathias»

Abraçamol-o cordialmente.
* *Or, Fernando Rabello, -Fez

annos, no dia 10, esse illustra-
do conterrâneo, que exerce,
com esclarecida integridade,

cargo de Delegado Geral cie
Policia no Estado.

Admirador da mamara pru-dente e zelosa com que o dis-
tincto servidor publico desem-
penha os espinhosos encargos
de sua elevada funcção, temos
prazer em cumprimentaí-o af~fectuosamente pela passagemtio seu anniversario natalicio.

Dr, Oscar Sá.- Decorreu, emI dq corrente, 0 anniversario
natalicio desse estimado e dis-tincto engenheiro junto aos
Serviços Reunidos desta tada-
tle.

Cavalheiro de trato lhano eesmeradas qualidades moraes,teve, então, ensejo, mais umavez, tle reconhecer, pelos cum-
pnmentos recebidos, quanto 6largo o circulo de suas esco-
lindas affeiçôes em nosso meio.

Apresentamos lhe, emboratardias, nossas felicitações.
*

Fez annos em 31 de julho ointeressante Urayides, filho tio
sr. Oswaldo tia Costa Silvei-
ra, sócio da acreditada firmaAlmeida Campos & Cia., emAntônio Caetano, neste lis-tado.

Ao esperto garoto, deseja-
mos vida feliz.

Completou mais um anuo cie
existência, a 4 deste mês. onosso assignante sr. .Amadeu
de Araújo Xorbim, commer-
eiante nesta capital. Nossos
cumprimentos.

vida capi ;haba
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REALISMO
(Resposta à JurityJ

Mariposas do amor... Quantas pousaramNa brasa accesa tio meu coração I/: as asas qne por elia se roçaram
fazeram, quasi em cinzas, peto chão**-

Mão perturbes o oceaso tios que amaram-
Estranha Jurity f Fuga: visão!
Muitas ratas, outrora, me aiiulharam
No parque azul da minha inspiração,.*

Peregrino dt, amor, andei na vidaLascando o que nâo tem pela descida/; envelheci sonhando, sem clamar.
Foge de mim ! Foge de mim com mido !
0 outono humano ê ttm trágico segredo,-One desiltmte os que inda vao anuir.,.

:
:

*¦*?* 7.0')"___. - / - / j, f , Nilo Bruzzi
NOTA Dscoberto o embuste «Io .soneto n qut: este responde mioquisemos, entretanto, por umn quesUio tle? bom gosto literário, exetu-HiVíimcnic, privai os nossos leitores «io conhecimento destas formosasornas, que si.» a produ* çilo mais recente do estro laureado de NiloUlU/Zli.

A REDACÇÀO.
•* *??, V.

:

!
*
*

+ ?
0 estimado casal Rasa-Ma-

ciei está hoje em festas, pelomotivo de completar três an-
nos o gracioso Ruy, que é o
enlevo e a alegria maiores de
.seus amantissiihos pães.

Que a Pada tias boas ven-
turas seja a sua companheira
mais constante — &ão os vo-
tos cia Vicia Capichaba».

Nascimento
Zílton —assim se chama orobusto primogênito cio elis-

tincto casal Menezes-Tovar,
nascido cm 13 de julho ulti-
mo.

A o rece rr. • nascido deseja -
mos as melhores felicidades,
levando a seus pães extremo-
sos nossos parabéns pelo ven-
tu roso suecesso»

Visitas
Tendo vindo a esta capital

a serviço da poderosa empre-
sa cinematographica Fox PUm
do Hrasil S. A.t de que e di**
gno e esforçado representante
no Hrasil, deu-nos o prazer da
sua visita pessoal» penhoran-do-nos com a sua palestraagradabilissima» o sr. Frede-
nco Silva Kosa, que também
se entrega, com brilho e pro-vei to, aos labores tio jorna-lismo.

(> brilhante confrade portu-
gues residiu vários annos nos
Estados l/nidos da America
do Norte, onde exerceu a func-
ção diplomática, representan-

do o seu paiz, e fez activa
vida de imprensa, fundando
notáveis periódicos e eollabo-
rando noutros.

Gratos á sua visita e ás de-
monstraç.ões de gentileza, com
que nos favoreceu,

*
« *

Vindo de Baixo* Suando, om
de é abastado proprietário e
commerciante, esteve nesta ei*
dade alguns dias o nosso ami-
go e representante, sr. Armi-
nio Milagres Ferreira» que foi
ao Kio tle Janeiro com a sua
exma. esposa, afim de sub-
metteba a tratamento medico.

Agradeccmos-lhe a visita»
que nos fez.

Fallecimento
Victimado por lamentável ac-

cidente de automóvel, em 30
de julho ultimo, stirprehendeu-
nos dolorosamente a morte tio
estimado commerciante svrio,
sr. Joáo Miguel, ha longos: an-
nos estabelecido na cidade cia
Serra, onde era uma tias maio-
res e mais sólidas fortunas.

Casado com uma senhora
brasileira, deixou quatorze íi-
lhos, todos espirito-santenses,
e, pelas suas qualidades clc
cavalheiro prestimoso e leal,
era vasto o seu circulo cie a-
mizacles, que sentiram profun-damente a sua morte inespe-
rada e dolorosa.

A' Familia enlutada. nossas
condolências.
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Grupo apanhado por occasiào de sc inaugurar, sobre o rio ltabapoana, a ponto Interos-
tadual, que liga este Estado ao do Rio do Janeiro, vendo-se, no centro, os dois Pro-

sidentes dessas unidades da Federação Brasileira, exmos. snrs. drs. Florcntino
Ávidos e Feliciano Sodre.

OlloMKM, 
que Unha a ma-

nia de soffrcr. não sc lem-
brava mais como havia de

dormir.
Os seus olhos esqueceram

a estrada recta e serena, que
os conduzia ao doce esqueci-
mento do somno...

Impossibilitado do dormir, o
homem andava pela casa il-
luminada, assombrando o si-
lenciOi como uma ereatura,
que houvesse transitado inútil-
mente por todas as felicida-
des, por todos os peccados e
pela febre de todos os pra/.e-
res...

Uma aíflicão electrizante pas-
seava um arminho de fogo pe-la sua dolorida sensibilidade.

A sua alma se derretia nu-
ma íorte expressão de dôr e
os seus pensamentos se agi-
tavam, no cérebro, como um
bando de fantasmas a esper-
near o vagaroso bailado da
melancolia...

<£fâi,dt$x,

fe ®s scnlios

da noite
0 0 0

HB8a8E86888E8BB98

Quasi louco de angustia che*
gou á janella e derramou pelo
mundo immaterial da Noite a
tristeza espantada do seu
olhar...

Mas a Noite tembem esta-
va triste, soffria a vaga pre-
sença das sombras errantes,
sem destino, como um sonho
á procura duma cabeça im-
prudente, que o apanhasse...

I [avia paisagens apagadas,
figuras dormentes. dançando
na Noite, vestida de Luar...

Uma ehimera suave e pre-
guiçosa parecia errar pelas
sombras nocturnas. erguendo,

, no ar colorido e sublií, mui-
<. tos casicllos de fada...

As estreitas estavam tontas
de somno. Os valles. as mon-
tanhas, os campos t as cida-

r des, envoltos na penumbra loi-
ra daquelle instante de pre-
guiça e tle sortilegio, adorme-
cidos silenciosamente...

A Noite queria sonhar... E o
homem que tinha a mania de
soffrcr teceu» com os sonhos
da Noite, uma rede branca e
macia na qual se embalou até
a vinda do Sol...

Garcia de Rezende

A dOv que experimenta uma
grande alma, quer peia perda
de um ente querido, quer poruma causa menor, eleva o co-
ração, longe de o abater; e
uma espécie de orgulho passi-vo. que triumpha do despotis-
mo da sorte.

Puruo (te Pem htcrslcbcu.

II II II II II II im. II
¦EsssrsMfcrr* fl tH" oca—M

Os freguezes da Loteria de Minas sâo os seus melhores propagandistas.
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_^fl^3^' ^*'- v^flflflflflflflflflV *'l*Wi"v-..*tBf:'*^^ ^BJflflflflflflflflW _^P^ .%i__H

_Pv*'''# '¦'!í?íi'\ fl " ?*í& ^^_^_^_^_l uí0^ BJ K: ^^^^k ¦tokJí«__u___B I
r" -*¦ " -íí. ' -í^^i "»si* __^_H ...jaRr <^<if . ******^&í.... _^^b II *:. ¦*' <IPll^_l

ifÉSIly.Ms* ¦. ¦¦ w?8__Ps** JB Bw^ BI BH-_»*'\ '. -T«i5âi BB fl|HJPt'$**.': ' :íi'%'.; lii** B Hraspsc ¦. **-»*__fcs_. il_! fl flfl fl^^^^^^^^^fl

IBfet'' l__k_. ^^aÊÊÊÊ^Êk _rS fl HÍ'A» fl ^ííBCn¦JjpAj' ¦_! I__^_K_^_^_H _fe. ' fl _W>' TL_M B

Ao alto. um aspecto do banquete realizado no «Bom Jesus Hotel», offerecido aos exmos.
srs. drs. Florentino Ávidos e Feliciano.Sodré, presidentes dos Estados do Espirito Santo

e Rio dc Janeiro, c sua comitiva, por occasiào da inauguração dd ponte sebre o
rio Itabapoana. Em baixo, aspecto do «lunch» offerecido em Bom Jesus, ao dr. Moacyr

Ávidos pelos srs. Christiano Lcpes, Joel de Escossia, Odilon Diniz, Heitor Nogueira,
Octacilio de Aquino e Abelardo Vasconcellos.
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O grande mestre V

tã-i»tfi^ac>WBi*.áH.w ..Sw^umiiaWfi^M,

«A Re-
Aca-

ESCREVENDi 
l este pequeno

artigo, nao faço outra coi-
sa senão cumprir uma obri-

gaçào, de que inquestionável-
mente sou devedor.

la/ meses já que o philolo-
í^o Mario Barreto me enviou
um opuseulo intitulado
forma <>rlographica e a
demia Brasileira de Le-
trás», da autoria do ex-
perimentado e cole ndis-simo grammatico e poetadr, Silva Ramos.

Assim que recebi tao
carinhosa olíerta. lui do-minado por um desejo
impaciente de lét 0 ma-
gmíieo livro. K li-0 de
principio a fim sempre
com o mesmo interesse
e sofreguidâo.

Terminada a leitura,
escrevi, currente ca/amo,
uma caria ao douto Mario
Barreto, demonstrando-
lhe a minha profundaestima e admiração.a elle
e ao eminente lingüista
Silva Ramos.

0 meu dever, porém,náo foi de todo cumprido;
Faltava ainda escrever ao
autor (io livro citado,
luncçâo que, embora tar-
diamente, fica, desde já,desempenhada e cum-
prida.

do affecto e do enlevo ; a es-lhese e a musica; o sentimen-
to do belio e o ideal da per-feição.

Membro da Academia Bra-
sileira de Letras, desde a suafundação» occtipa a cadeira de
que é patrono o grande lho-
más Gonzaga.

•»tâ$ÈÊÊÊÊlS%%^

-Z' ¦">' "Y.r 
Z'z "Y.y. '. ,.-. ^^SáS"-"' *:'' '* * • ~ '-''-aBi

" '"' i '-S_^_^__W_\\ __________ ^Ê!á^ÊÊÊÊe____), ^^wS^ssí

'4/iifl H^. Bat- ''*f^H ¦ ¦¦-'\''''Á'^m^í
¦ _____ _______ __________ w*m ____m_ti!ãr " '. *_' -' T__t__

'^_sl____%_l^_W_ ___$¦ -^Ê __W JUsSr

rZ.'Wj9ÍS__W_m WÍUMSg'

zf^r-iii 3i^T_W__\\ WWWw

- *v^B WWW^^

Extremamente modesto no
modo de falar de si e criticar
dos outros, Silva Ramos nun-
ca perdeu, na sua organização
moral, a moderação e comme-
dimento inalterável, qualidade
que lhe é innata e immamente.

(írammatico, muito trabalhou
no campo da lingüística, des-
cobrindo nelle toesouros ines-tunaveis de pedras raras, quemuito enriquecem a literatura
brasileira.

Poeta, poucas poesias es-
creveu, mas poesias perfeitis-simas, poesias (jue tudo cara-
cteri/.am : a brandura e ca-rinho; afagos benifazejos de
mãe ; a belleza e a formosura :
o supremo desideratnm da ar-
te; a commoção e o arrebata-
mento ; a expressão singu ar

Prof. Silva Ramos, um dos
nomes mais abalisados na

philologia nacional.

Silva Ramos, conhecedor co-
mo poucos da sciencia lioguis-
tica, muito tem propugnado
pela adopção aqui, no Brasil»
da orthographia official portu-
guesa, (pie é o systema mais
racional, mais artístico e mais
fácil dos systemas empíricos,
junções de coisas disparata-
das, que a Academia tem pro-curado estabelecer.

0 seu protesto contra duas
emendas feitas por João Ribei-
ro e Carlos de Laet, na ap-
provação do formulário ortho-
graphico apresentado por Pau-
delino Freire, é a prova cabal

*>• • -mi

V

do seu grande valor como re-
presentante illustre quc é da
philologia e da grammaüca,As duas emendas feitas porJoão Ribeiro e Carlos de Laetforam estas: Na graphia doinfiniüvo rm combinação com
o artigo pronome, escrevera mal.o, puni l-o, isto é, sepa-

rando-se por um traço de
união a forma acusativa
o e não lo. Escrever-se
portuguez, francez etc.
com s e não com 5.

Ora, Silva Ramos pro-nunciou-se contra (e for-
coso é dizer que foi com
razão), fazendo um estu-
(to histórico a respeito do
suffixo ense e do prono-me lof provando que mais
certo é escrever-se por*ttiguès e chama*lo que
portuguez e chamal*o.

A caturrice de JoãoRibeiro levou-o, porém,a nàoacceitar as justas
palavras de Silva Ra-
mos. que, immediata-
mente, pediu exoneração
do espinhoso cargo da
commissão íexicographi*
ca, o que lhe foi conec-
dido injustamente, pois
que Laudelíno Freire diz
ser difficil levar avante
a empresa da factura do
diccionario sem a ajuda
desse laborioso e diligen-
te homem de letras, que,me hor que qualquer outro a-cademico, desempenhará com

proficiência o seu ingente tra-balho na commissão lexicogra-
phica.

Ahi está, pois, o valor de Sil-va Ramos, mestre dos quesabem,
Por ter elle escripto só dois

livros: «Pela vida fora» e «A*
dejos» não quer dizer que pou-co fez, porque a valia do es-
criptor é conhecida, não pelovolume da obra» mas, sim, pelovalor, pela estimação e pelo
prestímo de que a mesma se
torna objecto.

«Em tudo (jue da penna lhe
sae, ha o cunho perfeito e ir-
remitente do esmero da Fór-
ma, que, na sua pureza, no
seu torneio, na sua ilucncia,

TI
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rivaliza com a dos grandes es-
criptores»—no dizer clássico de
Laudelino Freire, numa critica
ao seu confrade.

No volume Vlll da «Estante
Clássica . Silva Ramos fez uma
annotaçáo de importantíssima
critica ao consagrado escriptor
Camillo Castello Branco, o
maior novellista português.

t) autor dos Adejos» sem-
pre foi justo e sincero em suas
criticas, não SÓ para Camillo
como para outros escriptores,

que delle têm merecido a hon-
ra de uma referencia.

Critico dessa natureza e des-
se altivo porte, ca para as
bandas do Brasil, è coisa tao
rara como pedra preciosa, por
que é muito do nosso tempo
e próprio da Índole brasileira
o ve/.o de criticar escriptores,
com o fito de enfraquecer-
lhes os méritos e deslustrar-
lhes as virtudes, como se tudo
isso fosse um aeto de justiça
e de sagrado heroísmo.

E por ahi podemos auferir o
grande* prestimo do notável ar-
tista cia palavra, que muito
tem COllaboradO na Revistada
Língua Portuguesa e Revista
de rkitologia Portuguesa, im-
plantando, no animo de seus
felizes leitores, os bellos e fe-
CUndos ensinamentos dimana-
rios de sua Quente, pujante e
irrivalizavel penna.

Castello, junho de 1927.
José Cola
•??»••??•????••?

N A DIVISA MERIDIONAL
___¦^^^^____¦¦__^__¦^¦^^^^_^^^^¦^^^^¦^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^BBBP^WBB^BP^^^^^^^l^,^,^^^^,^^^^^^^
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A compacta multidão, que tomou parte na brilhante manifestação do povo de Bom
Jesus, aos presidentes Florentino Ávidos e Feliciano Sodré. após a inauguração

da ponte sobre o rio ltabapoana.
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! BEIJO INTER
:
:

Q.VCONTRARA Vt-Sh
O homem trazia, uu

.

»

cia rubra ansiedade e
numa angustia turbu

l tenta, o munir anmr dn
mundo...

Era o amar tle (mios OS
tèí idos do . tn po, ti anna-
bravtOf manso, t< ri ivet,
sentimental, artistii o.
poi fii o. nobre e feroz de
todos os mundos do eo*
ração, da alma e du
sensibilidade.

Era o amor capaz de
tndo para < OllSCguir ttm
instante de rida ua n ,e
ltdade vi rtiginosa, < liam
nu jante e ereadnra dum
beijo mit rminavel!

A mulher trazia nos
olhos vagos, ua physio-
nomia distante, no cor-
po massacrado /-elos te-

GARCIA DE

_/--___________ b fl ______ \
*W ^J_____| ________ _______[ _______________ \

*^Bbk wfll BB H flfl Bflr a»Saatt__*^^>••••••* ' _^^^^^^ *m m m ¦ ¦ w |y , _*l
•^^ ^^ ^ ^^^ ^^ fl M »l

• W. ^'flj ^a *»l ^M

flfl Br .^Bfll BbBB- .ABBBBBr^l

ÍmB 

^*. '/ fl í

L ¦''^ "^ -aaaf\
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POEMA DOS SEUS OLHOS.

Voltas da alma iusaiis-
feita, sa, uhatuhmuttu. a
maior promessa tle fêti*
cidade. gue convulsionou
os destinos humano'* ua
offeria dum altucinaute
peccado...

Encontraram-se... Os
seus olhos se fundiram
no mesmo < tardo de fui-
miuanle electra tdatle, os
seus corpos se integra-
ram ua violência duma
exasperada volúpia, as l
stias almas doloridas as*- :
somaram d bocca numa •
crepitaçâo voluptuosa ;
as suas boceas se choca- :
ram num beijo, que tn- •
terpretou todo 0 drama \
da vida na vida da maior :
paixão, que assombrou a
Terra,..

Victoria, 1927

REZENDE
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Quando os jardins do sonho adormeceram
â os alamedas todas se apagaram,
As nossas almas, tristes, acordaram,
Sentindo as horas finas, que perderam...

Mas meus olhos de fogo sciufilaram.
No fundo claro dos seus claros Olhos,
Qtie no fundo dos meus se deb/uçaram,
Fura ver bem o fugo dos meus oi fias...'

.Vossas sombras longas sc abraçaram...
Os espelhos dos lagos reflectiram...
B quando, na penumbra, mais se uniram
Aos nossos olhos se multiplicaram-..

*

?

:
:

*
**»

*

tí os meus olhos de novo serenaram,
: Bebendo toda a seiva dos seus (dhos..i .? /: OS segredos in/indos soluçaram,
: Celebrando o tnysterio dos seus olho*,...

C L I M E R I O

Tortas as rosas pelo chão rolaram...
Todos os astros pelo céo se ergueram...
B as manhas de ouro e sol resplandeceram,
Nos caminhos divinos, que brilharam...

As nossas boceas frias se col taram...
Nossos olhos, então, adormeceram,,,
/:' entre os sonhos suaves, que murcharam.

-X- Murchavam as rosas frescas, que morreram.
DA FONSECA
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Aspectos colhidos por cccaslão de se inaugurar o Centro Português, nesta cidade.
vjnJo-se, ao alto, a mesa que presidiu a sessão, e. em baixo, uma parte

da selecta assistência.
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ANTHOLQGIA CAPICHABA
M//;/c;.s hoje espaço, nesta secçãoi distinguindo-a sobremaneira, ao gra-cioso e applaudido trabalho, que a nossa conterrânea, senhorita MariaStella de Novaes, cujos créditos seguros de estudiosa e mui! (a exaltam

o magistério secundário espiriio-santense, leu por oceasiao do magnífico
vesperal ninaria, promovido a tf de julho ultimo, nesta cidade, em

beneficio do Orplianato Christo Refa*

i
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botânica.
Não venho des-

cre ver as íormas
lindas, capricho-

ou exóticasias
dos potalos que se reúnem, secombinam, cumprindo o desti-
HO, ^ue lhes deu o Supremo
Artilice de ornar os aleantis
C os vergeis, premiar o traba-
lho cxhaustivo da (erra. em-
balsamando-a com as canetasdos p numes para as espe-ranças radiosas da alvorada
e alentando-a com os osculosdas corollas, nas horas tragi-cas das despedidas do astro-ret-na agonia da tarde !...

Nâo tenho em mire. decla-
mar trechos do assás conhe-ctdo poeta flamengo, que, ad-mirando o desabrochar da bal-samma ou as rvthmicas agi*tações do sanfeno para seguir0 gyro diurno do sol, criou«A mtelügencia das dores»,
comparou o carnivorismo das< ro.serns. «is ânsias nupciaesda valhsneria e a luta cen-tenar dos loureiros agrestescom os embates do espiritohumano e tornou-se o lino
psychologo, que tanto aprecia-mos.

Estudando as flores, pesqui-sando-lhes as mais delicadas
estrueturas e os mysterios<los seus coloridos rutilos,eambiantes ou rosados, exta-siando-nos ante a candura dasbonxnas e a fragrancia das an-
gehcas, nós a personificamos,tornamol-as companheiras di-lectas. que nos orientam e aía-
gam nas lucubraçõcs constan-
tes em que se nos agita amente.

Quem não admira as dores?
Quem não se deslumbra com

o aspecto festivo de um laran-
jal florido e não se queda an-

te a audácia das çlyciüias en-
trelaçadas nos gigantes dasflorestas ?

Quem não mveja a abelha
diligente, que, para recolher o
pollen dourado, vae penetrarnos cofres purpureos das ro-
sas e o minúsculo beija -flor» a
mais fina jóia da natureza bra-
sileira, a agitar-se, carinhoso etímido, ante a majestade da
cattleya lahiata, cobiçado the-
souro da flora espiritosanten-
cp V l
íJ K* . *

Inspiração do artista, aclor-
no das noivas e dos altares,
fascinação das crianças, querno ataúde do pobre ou no
mausoléo do nababo, ante o
quadrinho da Virgem na chou-
pana distante ou entre o scin-
tillar dos candelabros de um
aristocrático salão em festa, aflor acompanha sempre os mais
pungentes* vivos, singelos ou
felizes sentimentos humanos.
Sim. porque vivificamos as ílo-
res: — na galante margarida
vemos o refulgir delicado de
captivante bondade, no alpino
edelweiss, o talisman precio-
SO oceulto na neve em tlocos
e no ceruleo myosoüs temos
o symbolo mimoso de uma
promessa affectiva.

Madresilvas, saudades e bo-
ninas foram as inspiradoras
singelas e amiguinhas ditosas
da poetisa do «Horto», que*no exilio de uma agonia len-
ta, gostava de esmerilhar
.... «o coração de uma dor.
«Desmaiada e tremulante.
«Pendente triste de um galho,«Tendo o pistillo brilhante
«Embalsamado de orvalbo!»
e esquecia-se das horas ....
*A contemplar estas dores,
«As madresilvas. auroras,
«Saudades e lindos amores!»

E Auta de Sousa, cantando

os colibris e os jasmins, foi
nas letras brasileiras, clelica-
da interprete da linguagem das
flores.

m .

Não precisamos nos trans-
portar á antiga Babyloniapara
admirar os milhares de varie-
gados mimos do reino vege-
tal, que o talento e a sensibi-
lidade de Semiramis reuniram
nos maravilhosos jardins sus-
pensos ; não precisamos, igual-
mente, acompanhar Martins na
Mantiqueira e nos vales, para
juntarmos as orchideas majes-
tosas aos poéticos narcisos, aipoméa brilhante aos purissi-mos junquilhos e as rosas ni-veas e cândidas aos cravos
rubros e olentes.

O coração humano é o jar-dim ideal, onde germinam e vi-
cejam olorosas tulipas, crysan-
themos, monsenhores, as ma-
dresÜvas da doçura e as ma-
gnolias da prece. A esperança
dá lhe a íecundidade dos vai-
les visitados pelo zephyro ma-
tutino, ornados de verbenas eboninas, que tanto se differen-
ciam dessas plantas antipathi-
cas» que chegam aos cimos,
onde orgulhosamente se osten-
tam ; e alcatifados de jacinthose campanulasa recolherem em
suas taças níveas e ceruíeas
o orvalho da crença e do amor.

• •

Na estrada tortuosa da exis*
tência, até as plantas demons-
tram que o melhor modo de
ter é dar t vemos o cactos es-
pmhoso. agonizante e isolado
no areial, quando se nos depa-
ra ao longe o baobab frondo-
so em cuja sombra se asvlam
felizes as débeis flôrinhas, quelhe protegem a seiva confor-
tante.

Quantos jardineiros não exis-

rn ii ii ii ii ii ii •¦
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tem cultivando cândidas açu-
cenas em botão, encontradas
esparsas na vastidão da Pátria,
sedentas de lu/. palpitantes
pelas irradiações çTAquelle,que
c a luz do mundo e que tal-
vez se estiolassem e definhas-
sem tristemente nas alcovas»
onde não penetra o sol da in-
tclligrncin, ondr não se sorve
a seiva do affectO.

K* á sombra «lo Evangelho,
senhores, que os emulos deD.
Mosco e S. Virrntr, que as íi-
lhas dc ( Iara de Assis e Ma-
rillac, transpondo os Pvrenéos
e os Aponninos, galgando o

Espinhaço, passando o Áilan*
tico e o Indico, penetrando nas
cidades e nos campos, vâo rea-
listar a tarefa bemdita de re-
colher as mimosas açuconas
da infância e amparal-as com
o alcatifado macio das uranías
fia esperança e das rosas do
amor.

Na* horas de lazer, nos mo-
mentos que nos sobram das
obrigações quotidianas* nós*
igualmente» podemos cultivar
os narcisos do talento, as vio-
letas do obulo e as rosas do
coraçáo, para com seus peta-los setinosos suavizarem os

mmm da fundação dos cursos iidicds no brasil
Sob as maiores, mais expres- todo o Brasil, passou o diasivas e justas demonstrações 11 ultimo primeiro centenáriode alegria e de admiração em da fundação dos cursos dc

\m-aaaxarir '^tisíxsIíSS^' :
Laaaamtwawaww ("WHMraM MimnH^^^v^f« •¦-  ~.

11 EPwS hSIw^ ara^''' fa. yy h HSm-. IH? FSPÍjsbS! ¦ ¦ •¦

|^| __________F «9Í mmmW iúÍdlH B^ 'J^90^^^lfl^^^wÍllÍVwSl^^ffl^^?^^^9l^H@^^: 

.*V'^ ^^W'"^Sí V^'''

Dr. Geraldo Vianna, diplomado bacharel em direito pela
Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro.
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abrolhoSiOnde trilham os obrei-
ros do Senhor, para, com seus
nectares dulçurosos, alentarem
as açucenas da orphandade.
que, nívease vicejantes, hâo de
se elevar para Christo na con-
íirmaçâo patente do que tra-
çou a penna argentina do im-
mortal cantor das «Espumas
fluetuantes»:

«Lançaç a esmola e colhe-
reis a prece !*

(Festa do OrphanatoChristo

14-7- 1027.
Maria Stella dc Novaes

jurisprudência em nossa pátria*Registrando a ephemeridade
gloriosa, aproveitamos o ênse-
jo para testemunhar ao nosso
grande amigo e illustre conter-
raneo, dr. Geraldo Vianna —
prestigioso representante espt-
ritò-samense na Câmara Fede-
ral nossas felicitações pelaconclusão de seus estudos júri-d icos*

Após as mais eloqüentes af-
íirmaçôes de sua brilhante ca-
pacidade mental* a cuja von-
tade serena e inflexível se
aplainam os caminhos mais ac-
cidemados. o notável capicha*
ba recebeu seu diploma na-
quella data* passando a per-ten eer ao núcleo dos nossos ad-
vogados» que* de sua collabora*
çáo. sé terão que colher exero-
pios de honrosos triumphos.

Com muiío prazer estampa-
mos nesta pagina o seu eli*c/te. rendendo-ihe, affectuosa-
mente, a homenagem da nossa
admiração.

— Por iniciativa do jovem e
talentoso magistrado eonterra-
n.co, dr. Üanton Bastos* cuja
integridade e cultura sáo so-bejamente conhecidas e admi-
radas, commemurou-se, solen-
nenu nu\ em sua comarca» ade Sao Pedro de Itabapoana, o
primeiro centenário da funda-
çao dos cursos jurídicos noBrasil, com a presença de to-dos os advogados do Estado,
havendo sido orador oífieial,nessa ocxasiâo.odr. Francisco
Gonçalves, tribuno de víbran-
te e fasnnadora eloqüência.

" iiji»i. %<

A felicidade humana será
sempre frágil e fugaz emquan-
to nâo tiver a sua origem e
fundamento no amor e temor
de Deus. —Marquez de .Maricá.
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giram o seu Uso, passando,dos largos e pesados anneis
gregos e romanos, dos sum-
ptuosos peitoraes assvrios eegypcios, recamados de tur-
quezas e lapis-lazuli, dos me-dalhões e correntes de ouromassiço dos senhores íeudaes,
dos terriíicos anneis venenosos
da Idade Média, á simplickla-
de quasi franciscana do relo-
gio, da cadeia e do argolão deouro dos nossos dias, a mu-lher, cada vez mais escravi-
zada ao brilho íaiscante das
pedrarias raras, náo se faíiga
de esparzir sobre os cabellos
de sol ou de trova o orvalho
rutilo dos diamantes, de en-lear o coIJo frágil no colleío
serpentíno das pérolas irisadas,
de recobrir os braços tornea-
dos e os dedos fusiformes derubis coruscantes como occa-

fc*

MODAS E MODOS

.1 O I .1 S
Em que canto da terra, em

que época da historia teria vi-
vido a mao primeira, que, per-furando algumas conchas na-
caiadas, reunindo algumas ha-
gas coloridas e eníiando-as em
áspera fibra, inventou o pri-meiro collar? Teria sido a rude
mão de um homem, desejoso
de conquistar alguma esquiva
mulher primeva? Ou seria an-
íes a mulher, cujo instincto lhe
insinuasse a vaidade, como
precioso auxilio do amor ? Não
noi o diz a historia. O que, po-rém, nao padece duvida, é quetodos os povos, bárbaros ou
civilizados, sempre tiveram em
alta estima o valor decorativo
das jóias.

Os búzios das praias, as se-
mentes c os escaravelhos das
florestas, colhidos pela mão da
mulher; as presas das feras,
os dentes do inimigo, extirpa-
dos pela mão hercúlea do ho-
mem. foram a.s primeiras jóias,
que ornaram collos e artelhos
da humanidade primitiva : mais
tarde, conhecidos os metaes,
aros de ferro e dc bronze cin-
giram rudes dedos e fortes
pulsos de guerreiros, e torno-
zellos doloridos de escravos,
emquanto as altas classes co-
nheciam a fascinação do ouro
e da prata, grosseiramente la-
vorados ; e só muito depois,
com a evolução das artes e a
extensão das conquistas, vie-
ram as gemmas preciosas em-
prestar aos pesados aros de
metal o brilho ainda empana-
do das suas córes, que a la-
pidação não despertara paraos beijos da luz.

De então para cá, jamais de-
cresceu o prestigio desse or-
nato. Si é verdade que os ho-
mens, pouco a pouco, restrin-

anminxxixixxxzD^^

sos tropicr.es, de esmeraldas
glaucas como oceanos inson-(laveis, cie saphyras obscuras
como pedaços de céu, de ame-
thystas roxas, como olhos in-sonnes» de opalas cambiantes,
de agathas lactescentes, de
onyxes insondaveis... de um
turbilhão de pedrarias corus-

E a moda, nem por se tra-
tar de jóias» deixa de fazer so-
bre eüas pesar o sceptro do-
minador, Outr'ora cilas atra-
vessavam incólumes geraçõese gerações, trazidas indifferen-
temente pela matrona, pelamoça ou pela menina, ao bri-
lho fulgurante do sol a pino ou
ao discreto clarão das lampa-
das nocturnas. A moda dehoje. porém, não admitte es-sas faltas de lesa-bom gosto.Ha jóias para todas as idades

^— a* i—-> Vx

Jacy e Joanna, fi-

Ihinhos do sr. Jose

Correia Netto, esti-
mado tabelliào do 1°
officio, em Itaguassu.
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como para todas as horas do
dia, e mesmo para todas as
occurrencias da vida, embora
estejamos distanciadas dasóras
românticas, em que o uso das
gemmas opulentas era vedado
as moças solteiras. A moça de
hoje pôde usar adereços de
tão alto preço quanto os cia
SUO mama, eomtanto que o faça
com discreçáo, sem espalha-
fatos, epie lhe emprestem o as-
pe :to de montra do joalheiro.Saber usar as jóias é, com ef-

CAPICHABA

gelamente encastoados em an-
nel ou broche, é o bastante,
A*s primeiras horas da tarde,
para as compras ou passeios
de rua, devereís recorrer ás
encantadoras fantasias de ga-
lalithe, jade, âmbar ou marfim,
que a delicadeza dos artífices
transforma rm deliciosas ten-
tações. Para chás, recepções,
visitas de ceremonia. podeis*
sem temor, dar-vos ao luxo das
pedrarias coloridas — rubis, es-
meraldas; saphyras, amethys-
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Dr. Mario Aristides Freire, nosso brilhante collaborador,
director da Repartição de Estatistica da Prefeitura do
Districto Federal, ainda com o encargo da superintenden
cia de sua Caixa de Empréstimos. Desse distineto con-
terraneo, profundamente versado em assumptos histori
cos, temos dado a estampa vários artigos notáveis, para

os quaes chamamos a attençao de nossos leitores.

feito, uma prova de alta dis-
tineção.

Pela manhã, com o simples
costume de sport ou de rua,
são absolutamente inadmissi-
veis as pedrarias vistosas : um
argolâo de ouro velho lavrado,
um camafeu amigo, um cabo-
elton de onyx ou saphvra.sin-

tas, tendo, porém, o cuidado
de não as misturar de manei-
ra chocante. A esmeralda gozaactualmente de grande favor,
especialmente quando lapidada
em chapa rectangular ou com-
prida lagrima, suspensa ao
pescoço ou ás orelhas por um
delgado íio cie platina, ou fi-

xada no inicio da bretelle es*
querda. Também as pulseiras,
algo decahidas com a voga das
mangas longas, voltam a im-
perar com decidido furor. Os
próprios costureiros, remecle-
ando o aspecto demasiado sin-
gelo cios trajes de rua. reco-
brem os punhos dos seus mo-
delos com cerradas fileiras de
braceletes de ouro. prata, mar-
lim, âmbar, coral, jade ou imi-
tações igualmente caras. Os
pesados e largos braceletes de
ouro ou prata massiça. com
grandes lovores, abandonam a
penumbra velludosa dos cofres
de jóias» onde jaziam esqueci-
dos, e vão ornar as graciosas
mangas modernas, O dernier
cri em matéria de braceletes
é, porém, um alto punho de
metal, tendo deO,m!0 a 0*m30
de altura, usado sobre as man-
gas estreitas. E* uma reminis-
eencin dos esplndores pharao-níeos nos linos braços parisi-
enses.

A noite?, apôs a opuiencia
nababesca ha alguns annos
decretada, ê de rigor uma cer-
ta díscreção no uso das jóias.
Pérolas e brilhantes são as
únicas pedras admittidas» sal-
vo, naturalmente, harmoniosas
exeepções—adereços de pedras
côr condizente á das toitettes.

Coisa estranhavel : foi uma
dis tine ta senhora da terra dos
milhões e do exhíbicionismo,
que lançou em Paris o modo
mais distineto de usar as pe-rolas : um único collar e uma
única pulseira, formados pordois fios de grossas coutas,
retorcidos um sobre o outro,
e um único anneb com duas
grandes pérolas enviesadas.
Pouca coisa, como se vê, pois,si as pérolas authenticas da
riquíssima americana represen-
tam muitos milhares de dolla-
res» as menos afortunadas con-
tantar-se-ão com pérolas cie
algumas centenas de mil réis,
sem que, por isso, estejam me-
nos a moda.

Na febre allucinante da ori-
gtnalidade, teimam as mulheres
da America do Norte em ciif-
ferençar-se em tudo das suas
irmãs de outros paizes. A sua
phobia volta-se agora para o
annel nupcial, essa jóia mille-
nar, que, conta a lenda, assim
nasceu :

Certo dia, um dia longínquo,
que se perde na bruma espessa
cio passado, as mãos rudes e
collosas de um homem fabri-
caram, á custa de carinho e
paciência, de alguma estria de

r
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ferro, um aro simples e tosco,
que, fretncnte de emoção» elle
enfiou no dedo esguio de sua
amada. Fôl-o de ferro, paranue, como o ferro* fôsse o amor
duradourof; 7c, como então* se
julgava que do quarto dedo
da mão esquerda partia umaveia. dírecta ao coração, foi
nesse dedo que o noivo coi-
locou o tosco penhor cio seu
affecto. Víram-n'o, em breve,
as moças da tribu, e tantolhes agradou o inçenuo mi-
mo, quc todas o exigiram dos
seus amados. E assim se per-
petuou, através cios séculos, ouso gentil do anne] cle noi-
vado e matrimônio. Avançam
do a civilização, fizeram «mo de
bronze, de cobre, cle prata, e,
por fim.de ouro. A forma, po-rém, piedosamente respeitada,
tem sido a mesma,até os nos-
sos dias, e o simples aro de
metal tem cingido, amorosa-
mente» pobres dedos enlerne-
culos de ásperas mãos traba-
lhadoras e alvos dedos delica-
dos dc fidalgas mãos ociosas.

Um dia. porem, da terra opu-
lenta e trepidante do dollar,
alguma humilde girt, súbita-
mente favorecida, por uma
dessas reviravoltas tão com-
muns naquellas plagas alluci-
nantes, por uma fortuna ines-
pèrada e fabulosa, julgou ridi-
cuia a simplicidade do arozi-
nho de ouro fosco, a destacar-
se, em sua modéstia, entre aarrogância nababesca das pe-rolas e dos solitários, que lhe
refuigiam nos dedos de nou-velte-riclie. Chamou, então, oseu joalheiro, e ordenou-lhe
que transformasse a jóia tra-uicional era anne! sumptuosa-
mente circumdado dr pedra-nas. Estava lançada a alliança
americana, que, como todas asnovidades, attrahiu de prom-
pto a attençáo e vae aos pou-cos conseguindo o favor dasmulheres*

E não fica ahi a tentativa desubstituição do annei symboli-
co : outras, mais ousadas, já cietodo o abandonaram, permu-tando-o por brincos revelado-
res do estado civil e mesmo
cle estados dalma. Assim, uma
jovem com ambas as orelhas
guarnecidas é—casada; a quetraz um único pingente no lo-
bulo direito-noiva: no lobulo
esquerdo—viuva ; orelhas des-- á procura deguarnecidas

uma alma irmã ; brincos emfôrma de sino-sou muito feliz,acho a vida divertiria assim,não tenho desejo de me atra-
palhar eom nenhum homem...

As divorciadas adoptam umanne! com a ílexa deiCupido
partida, em cuja haste se en-castoam tantas pedras, quantossâo os divórcios obtidos ; e nãoraras sâo as hastes, onde re-inlgem cinco, seis e mais gem-mas.,.

A appariçfio das aliianças
americanas nas vitrinas dos
joalheiros cariocas accordou,
porém, na alma sensibilissima
de Rosalina Coelho Lisboa,um brado de revolta;e è comum fulgor soberbameme rebel-de nos olhos negros, que eliaincita as suas patrícias á defe-sa da tradição miilenar, terri-veimente ameçada pela sobe-
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Senhorita
Malfada
Cuzuol,

residente
em

Pendanga
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rama ilo milhão e do snobismo.
Leitora amiga : unamo-nos

em torno dessa mulher admi-ravel, paladina do ideal e dosentimcntalísmo, e façamos,
com a nossa resistência e onosso desdém, a Mesa do
pequeno circulo de ouro fosco,
que, através de séculos e se-culos, vem cingindo, em terna
promessa, os dedos de todas
as mulheres. O amor curva aoseu império rainhas e pastoras.Por tpie não ha de ser seusymbolo uniforme e universal?
Defendamos o arozinho modes-to—a mais preciosa jóia parao coração da mulher. Mesmo
porque seria de mau agouroadoptar o emblema esponsali-
cio de uma terra» onde é tãoephemera a união conjugai...
MUNDANISMO

FESTIVAL LITERÁRIO
Vida Capichaba, desejando

dar um cunho festivo e solem-

ne á entrega dos prêmios aos
vencedores do seu concurso
sport ivo, levou a effeíto* a 31
de julho p.p., no salão nobre
da Escola Normal, uma tarde
literária.

Após a entrega das taças
ao «Club de Regatas Saldanha
da Gama» e ao «America Koot-
bali Club» e de um delicado
mimo á senhorita ínah Coelho

rainha do sport victoriense— fizeram-se ouvir os senho-
res; Alberto Carrilho, (jue de-
clamou linda poesia de sua
lavra. Corlumbo Ferreira, Cy-
rillo Tovar Filho, Clareia de
Rezende e Nilo Bruzzi. em pro-ducçôes originaes. Cyrillo To-var. o festejado Marquez di
Goya, soube ainda encontrar,
no já tão explorado thema de
maldizer das mulheres, motivo
para um pugiüo de paradoxosmordaa.es, que. entretanto, me-
receram as nossas melhores
palmas. E' que as mulheres
tém (a lógica do absurdo, se-
nhor Marquez) maior prazerem ouvir a seu respeito, de
lábios masculinos, perversida-des elegantes e originaes do
que galanteies sediços e ridi-
culos.' 

FESTA NÁUTICA
Nesse mesmo dia» celebram

do a passagem do seu 25? an-
niversario, o «Club de Rega-
tas Saldanha da Gama* bapti-
zou a sua primeira yole gigtda qual foram padrinhos a se-
nhorita Yone Serrat e o dr.
Jair Etienne Dessaune, sendo
também lançada, com a assis-
téncia do sr. dr. Moacyr Avi-
dos, representante do sr. pre-sidente do Estado, do sr. pre-feito da Capitai e de mnume-
ras pessoas gradas e delega-
ções dos clubs amigos, a pe-dra fundamental do edifício do
club. Koi servido aos presen-tes champagne e um profusochocolate com (inos doces. A'
tarde realizou-se a annuncia-
da parada náutica, estendeu-
do-se, nas águas calmas danossa bahia, a extensa Qotilha
de barcos» em continência ao
sr. presidente do Estado, que,com sua exma. família, honrou
pessoalmente a linda reunião,
árias lanchas repletas de fa-

milias acompanharam o cor-
tejo, emprestando á nossa for-
mosa enseada um lindo aspe-
cto de alegria e movimento.

Pv

Flor de Sombra
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A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, iodos os bilhetes premiados.
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/:.*fe, c///c r/r/ palmeira lembra o espigue,
E' um ramalhete- de valor perfeito..*Por mais que as pernas e o pescoço estique,Nâo alcanço este mestre de Direito ,'
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A fnstrncção leva avante, em ritmo feito,h. certo, ás suas mãos, não vae a pique...Coração d bondade sempre affeito,
Não ha quem, vendo*o, amigt) seu não fique

V'

M7.

Jor„(llisía de pulso, faz du pennaUma flor de velludo ou uni fforcfe,Mona linguagem límpida e serena.

Nos prêlios da politica se ensaia,
E da luta ao calor, o «ramalhete*
Floresce, refloresce e nâo adesmaia»,,.

Til

SerijToHta^ ^dé^_Hko I u s s i
Aos (jue sc norteam na vida

para determinadas Finalidades-nenhuma satisfação lhes pa-rece maior do que a de reali-zal-as, vencendo, marco pormarco, perseverantemente, asetapas da marcha delongada.Assim, soba influencia tle umaalegria irradiante, como essaestamos, hoje, nós-os da Vulàcapichaba—convencidos ie quenao tem sido improficuos os es-forços, que nâo restringimos,
para que este quinzenario seja,dentro do Estado e extra fron-teiras.onde o leiam, a expressãomais positiva e convincente tioaaeantamento cultural espirito-santense, em suas varias ma-ni estações de arte e de belleza.kntre os nossos propósitosperünazes de propaganda-desde que começámos a circu-f,lr ~ &a destacada evidencia
para tudo o que se refere áintellectualidade feminina dobstado, olíerecendo-lhe, emnossas paginas, o mais enthu-

gasalhoso acolhi-siastico e
mento.

E, dentro dessa orientação,
vencendo os obstáculos natu-raes do retrahimento c da mo-destia, (jue são sempre attri-
butos inseparáveis dos quebem ostream, eom real mento,
lemos conseguido manter emnossas paginas a coilaboraçáo
tias mais brilhantes capacida-des literárias, femininas e con-
terraneas, algumas permanemtemente e outras com intermit-
téncia, eomo Maria Antonieta
ratagiba, Guilly F. fiandeira,
lixa Dessaune, Consuelo Sal-
gueiro, Geny Grijó, Maria Ma-
gdalena Vianna, índá SoaresMaria Stelía tle Novaes, Odet-te Furtado e outras.

Mas em meio dessa fuigu*rante constelíação, de cujosesplendores temos sido mavi-mos beneficiados, ha astros demaior grandeza e, entre estesteve sempre seu lu^ar de pri-masia a senhorita Haydée Ni-colussi, de quem já temos es-tampado trabalhos de incon-

testavei valor, sob o modestis-simo pseudonymo de ft //,
Desfazendo, agora, o véo tioseu pseutionymato injustiíica-

vel, porque com o seu mereci-mento, a flexibilidade nervosatio seu estylo, a autonomia sere-nado seu pensamento.a opulen-cia colorida de sua imaginação,
ja era um peccado contra* asmanifestações espontâneas da
justiça evitar que, por maistempo.aoseu nome verdadeiro,
se negassem as homenagens rlouvores a que tem pleno di-reito, como elevada expressãoda cultura mental espirito-san-tense, sentimo-nos presa da
grande satisfação de poder,assim, ineorporai-a ao grupodos nossos mais prezados col-laboradores.

E de par com as nossasreverências ao seu formosoespirito mtelleetual, folgamosem lhe testemunhar nossa aá«mirarão ás suas nobres quaii-dades moraes, prote-idas pelamais delicada sensibilidade—
apanágio da virtude verdadeira»

Quem compra um da bilhete Loteria de Mina
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s \em uma perspectiva de bello futuro.
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•^l DENTRE todas
as cousas que te

*í! t e n h o escnpto
nestas «Cartas

de um exilado»,
Oe^trx^-yei? nenhuma ainda

conseguiu pene-trar no fundo de tua alma so-nhadora: si as minhas pala-vras, mescladas em doses defei, brotadas no manancial do-lorido do meu coração aban-
donado, náo te caiaram norecesso do pensamento; si,tu, olvidando o nosso passa-

qne possível possa ser, chamo
a tua attenção para a pagina
quc abaixo transcrevo, na qual,á oeira-mar, deixei, o meu'
pensamento voar como um
condor, cortando infinitamente
a vastidão infinita do espaço:

• • 

Noite. O luar. como um poe-ta alcoolizado, vagabundamen-
te. sonha sobre as areias da
praia. E o mar canta, chora e
soluça dolorosamente. Nostal-
gia profunda.
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do, tao cheio (le coisas lindas,tao cheio de coisas brancas
nao sentires, ao lér estas pa-lavras tão minhas, os clamo-res sinistros do remorso--des-
de já, como um cenobita exal-tado, eu me encarcerarei, parasempre, na cella soldaria daminha desventura e. a cruci-tar, como o corvo de Edgar
Põe, murmurarei, re vol tosa-
mente, contra mim mesmo:-

«Canalha! por que te rebai-
xaste tanto ?1*

Mas, dando tréguas a tudo

ViCTORIA

MODERNA

Edifício dos

Serviços do

Melhora-

mentos,

construído

no governo

Ávidos.

Mar! irmão da minha Dôr,alma concretizada á minha nl-ma de dores, ouve, nesta quie-tude da noite, os ais, tumul-tuosamente tristes, do mar deamor do meu coração !Mar das vagas encapelladas,
üas vagas turbulentas, das va-
gas atrabiliárias !

Mar incomprehendido. marferoz, mar assassino que tra-zes, á tua fauce, o deslumbra-
mento seductor da moradadas pérolas 1

Atlântico insondavel, onde

II II EU II VI

tantas e tantas vezes mergu-
hei o meu olhar abstracto. pon-tilhado de alvoradas e noites

de luar!
Mar pérfido, mar profundoe rugidor, maior que a Dôr

que me lacera, mais intenso
que a dôr que me apunhala !

Mar das vagas de esmerai-
da, mar das espumas de ala-
bastro, mar dos queixumes,das paixões, mar das vibra-
ções voluptuosas de sensuali-
dade, mar das seintillações
fascinadoras do Cruzeiro do
Sul, ouve. desta ilha tão iso-
lada» triste como uma calhe-
drab as queixas do teu poeta,e as palavras que lhe sahem
do craneo, como as lavas doventre de um vulcão í

Mar mais livre que o meu
pensamento, mais cantante queos versos tv^us. que voejas
mais nos accordes dos sons
que as gaivotas aos accordes
da brisa, ouve tu, ó meu ami-
go Atlântico, as queixas, ossuspiros de dôr, as eslrophes
de sofírimento do teu cantor!

Mar que me afiguras, ãs ve-
zes, as blandicias da mulher
amada na noite nupcial e, ve-
zes outras, o egoísmo carnal
de uma ciosa cortezã !

Mar das vagas! Mar das
pérolas! Mar das espumas!
Mar das gaivotasí Mar dos
marulhos! Mar das ondas ! Mardas torrnentas! Mar dos abys-
mos e das fascinações!

Yu não podes—nunca!—nun-ca ! - ser comparado ao mar
que sinto dentro em mim—mais revoltado e maior quetodas as espheras— o mar des-
graçadamente infinito do meuinfinito amor I

Beija-te ás mãos, com humi-
hssima humildade, o teu

Joáo do Natal
ilha da Saudade—julho, 927.
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MA CHINAS PARA RKXKFICIAR
ARROZ ESCAFÉ
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FABKICA 1 )/\S FOR
The Engeiberg Huller Co., Syracuse, New York

á VISO Existindo no mercado imitações moito ordinárias
destas afamadas machinas, avisamos aos Srs. interessados que sào
falsas as quo não tiverem estampadas, na frente da machina, a
marca registrada abaixo
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e o nome TAfE ENGELBERG HULLER

CO. SYRACUSE, NEW YORK fundido

em relevo nas principaes peças.
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PARA ARROZ
N. 1 40 50 saccos diários
N. 7 30 - 40 saccos diários
N. 3 10 - 15 saccos diários

PARA CAFÉ1
N. 1 300 arrobas diárias
N. 2 150 arrobas diárias

N 5 60 arrobas diárias

Pecara catálogos, preços e rnais inforrnaçòes aos üniços Agentes no Brasil >.

TELLES, IRMÃO & CIA. LTDA.
Caixa postal.1721-5.RUA FLORENCIO DE ABREU, 5—SÂO PAULO
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Paulo d'Aspremont. tendo feito
servir o jantar no seu quarto, pe-diu um carro, lia sempre alguns
que estacionam em volta dos gran-des hotéis, esperando apenas a
fantasia dos viajantes; o desejo
de Paulo foi, pois, satisfeito immo
diatamente. Us cavallos de aluguel

I napolitanos são magros» de fazer
parecer Kossinante demasido nu-
tndo; suas cabeças descarnadas,
suas costellas visíveis como arcos
de tonneis.sua espinha saliente sem-
pre esealavrada, parecem implorar.
a titulo de beneficio, a faca do es
quartojador, pois dar alimento aos
ammaes é olhado como um cuida-
do supérfluo pela neglicencia me-
ridional ; os arreios, rebentados a
maior parte do tempo, tèm supple-
mentos de corda, e, quando o co-
cheiro reúne as rédeas e faz es-
talar a lingua para decidir a parti-

[da, julga-se que os cavallos vão
pesappareccr e a carruagem dissí-
par-se em fumaça como o coche

Hs§ Cinderclla, quando voltou do
baile, depois da meia-noite, máu-
grado a ordem da fada. Nada disso

puecede, porém ; os rossins or rijam
as pernas, e, depois de titubear,
um pouco, tomam um galope quenâo deixam mais : o cocheiro com-munica-íhes seu ardor, e a pontade seu chicote sabe fazjer jorrar aultima scentelha de vida oceultanaquellas carcassas. Files escar-Ivam o chão, agitam a cabeça, to-mam ares fogosos, cerram os olhos,hlatam as narinas, e sustentam

üm trote, que não igualariam os"riais rápidos corredores inglezes.
orno suecede esse pheuomeno, e

que poder faz correr desenfreada-
nente ammaes mortos ?

Náo o explicaremos. Entretanto
esse milagre tem logar diariamente'm Nápoles, e ninguém disso se
surprehende.

A caleça do sr. Paulo (FAspre-
lont voava através da multidão:ompaeta. roçando pelas lojas rle

içquajoli com grinaldas de limões,
?elas cozinhas dc frituras ou demacarroui ao ar livre, pelas ban-
ras de peixes e mariscos e pelosnontes de melancias dispostos na
8a-publica, como balas num cam-?o de artilharia. Os lazzaroni, dei-
;ados ao longo das paredes, enro*
lados em suas japonas, apenas se
lignavam arredar as pernas, paraurtal-as ao alcance dos vehiculos ;
|e tempos em tempos um corriolo.
ieslisando entre suas grandes ro-

fias vermelhas, passava, atulhado

de monges, amas, facchini e va-
gabundos, ao lado tia caleca, cujoeixo esbarrava, no meio de umanuvem de poeira e de barulho Oscorricoli estáo agora prescríptos eo prohibido fabricar novos ; mas
pode-se juntar uma caixa nova avelhas rodas, ou rodas novas auma caixa velha, meio engenhoso.
que permitte esses bizarros ve-hiculos durante ainda muito tempo*com grande satisfação dos amado-res de côr local.

Nosso viajante prestava uma at-tençáo muito distrahida a esse es-
pectaculo animado e pittoresco, decerto muito absorvente para umiouristatque náo tivesse encontrado,
no «Hotel de Roma»,um bilhete comseu endereço, assignado Alice tV

Elie olhava vagamente o marlímpido eazul, onde se distinguiam,
em uma luz brilhante e coloridas
pela distancia com tintas dc ame-thysta e de saphyra, as bellas ilhas
semeadas em leque á entrada do goi*pho-Capri. Ischia, Nisida, Prócida,
cujos nomes harmoniosos resoam
como dactylos gregos; mas sua
alma nao estava allí ; elia voava a
asns soh. ; para o lado de Sorren-
to, para ;: casinha branca immersa
na verdura, de que falava a carta
de Alice. Nesse momento o rosto
de Paulo d*Aspremont nâo tinha
aquelia expressão indeíinivelmente
desagradável, quc o caracterizava,
quando uma alegria interior náo
lhe harmonizava as perfeiçôes des-
harmônicas : era verdadeiramente
bello e sympathico* para nos ser-
virmos de um- vocábulo caro aos
italianos : o arco dos supercilios
estava distendido. os cantos da
bocea nào se abaixavam desdenho-
mente, e um terno clarão illumina-
va seus olhos calmos : ter-se-ia
perfeitamente comprehendido. ven-

do-o, então, os sentimentos que pa-reciam indicar, a seu respeito as
phrases meio-ternas, meio zombe-
teirasi escriptas no papel cream—
Icad. Sua originalidade, protegida
por muita "distincçâo, 

nâo devia
desagradar a uma jovem miss, li-
vremente educada á maneira in-
gteza por urn velho tio muito in-
(lulgente.

No trote a que o cocheiro obri-
gava os cavallos, teriam dentro em
pouco passado Chiaja, a Marinella,
e a caleça rolou pelo campo no
caminho, hoje substituído por uma
estrada de ferro, lma poeira negra,
parecida com carvão soecado, dáum aspecto plutonico a toda aquel-

Ia praia, recoberta por um céu etr
plendente e banhada por um mardo mais suave azul ; é a fuligemdo Vesuvio, peneirada peia vento,
que empoalha aquellas margens efaz as casas de Partici e de Tor-re dei Oreco parecerem usinas deBirmingham.

f)'Aspremont não attentou abso-lutamente no contraste áa terra decbano com u céu de saphvra ; tar-ciava-lhe chegar. Os mais bellos ca-minhos são longos, quando missAlice nos espera ao lim delles, e
quando se lhe disse adeus ha seismezes, no cães de Folkestone: en-tao o próprio céu, o próprio marde Nápoles, perdem sua magia.

A caleça deixou a estrada, to-um atalho e deteve se dean-te de um portão engradado pordois pilares de tijolos esbrmiquiça-
fios. encimados por urnas de barrovermelho, onde as folhas de atoes
se di* am, semelhantes a la-minas dc « tanho e agudas como
punhac na gelosia pintada deverde servia de fechadura. O muroera si >stituido por uma cerca decáctus, cujos brotos formavam
cotovellos disformes, confundindo
inextncavelmente suas raquetas es-
pinhosas.

Acima da cerca, três ou quatroenormes figueiras exhibíam, emmassas compactas, as largas folhas
de um verde-metalüco, com umvigor africano de vegetação; um
grande pinheiro--parasol balançava
sua umbelía, e éra com esforço que,atraves dos interstícios daquellas
frondes luxuriantes, a vista podiadescobrir a fachada da casa, bri-
lhandò em placas brancas atrás da-
quella espessa cortina folhosa.

( ma criada trigueira, de cabe!-
los carapinhados e tão densos quequebrariam um pente, accorreu aorindo da carruagem, abriu a gelo-sia, e,precedendo cFAspremont emuma alameda de loureiros — rosa,
cujos ramos lhe acariciavam a facecom suas flores, conduziu-o ao ter-rasso, onde miss Alice Word tomava
chá. em companhia de seu tio.

Por um capricho muito deseul-
payei em uma moça enfarada detodos os confortos e de todas as
elegâncias, e talvez também paracontrariar seu tio, de cujos gostosburguezes zombava, miss Alice ti-nha escolhido.de preferencia a ha-bitaçoes civilizadas, aquelia villa.cujos donos viajavam e que ücâravanos annos deshabitada.

(Continua).
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0 ultimo invento norte-americano asse-
gura-vos completa extirpaçâo dns cabellos
superíluos do rosto, braços, etc A I>epi-
lina Sarah é o producto atr hoje exis-tente para aquelle fim. Applicai-o e nota-reis que os cabellos saem com as rai*
zes. ouiros depilatorios á venda no mer-
cario mais nao fazem que cortar os eabcl-
[os, fazendo o effeilo de uma navalha. De-
volveremos a importância, si não der o re-

sultado desejado.
Preço do tubo 20f OOO; pelo correio,
21$OOCX Depositários para todo o Bra-
sil: F. DA SILVA NEVES & CIA. - A'venda em todas as perfumadas*Ul A BUENOS AYRES, 273 - Rio DE-•JANEIRO:-

Teleph- Norte 4086 — Caixa postal 2398
(Si tiverdes alguma informação de sigillo
a pedir, podeis dirigir cartas a Mme, E.

Harns, para o nosso endereço.)

s: i»

VENDA de LOTES
na chácara da VIUVA CALMON

PRAIA COMPRIDA

#llll!ililíllllllllll!lllilllllli!M
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| Telegs.: «PRADINHO

Caixa postal, 3867

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

fritar das 8 ás 10 1 das 15 ás n ta

*c=

„

COM

João De F. Ribeiro
Rua Jeronymo Monteiro, 6 - sob.

VICTORIA
'%¦

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Escriptorio :
Rua do Commercio, 44

1 Victoria Estado do L. SantoâmiiurntufüiiHifuu iimuiinuiniMiiifi inmBifinttfitH06 Rimaiisfflmimii «^^uA^rafluil#
Os mais procurados consumidores são asslgnantas da «Vida Capichaba-.
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Certa vez dois homens e a Vidase encontraram. Ambos estavamdescontentes com elia. E como aVida lhes perguntasse o que desejavam, o primeiro homem respon-

deu desabndamente:
-Protesto contra a crueldade cias

tuas contradições; é debalcle que> a minha razão se esforça por com-
prehonder o teu sentido; mi-nha consciência me diz que o ho*mem 6 a mais perfeita creatura domundo,

-Que esperas de mim? lhe
perguntou impaciente a Vicia.

« A ';>ljcidade ! Para que eu pos-sa ser feliz, é necessário que con-cihes estes elementos contradicto-
nos, que lutam em minhalma ; ru
que™ e me respondem ttt deves,~ E que esperas de mim' disse
a Vida gravemente.— Nâo quero ser tua victimal«gritou o homem. Quero ser o donoda minha vida e, comtndo, estou
debaixo do teu jugo. Quero \\vcv
segundo ds meus desejos, náo que-ro ser por dever irmão do meu semelhante e nem seu escravo; quero ser um e outro por minha von-
tade exclusiva. A sociedade creou
prisões para a sua conveniência,
não quero que elia me trate comouma pedra, que se atirará onde e
guando se queira. Sou um homem.
Sou. pois, a alma e a razão de sercia vida. Devo ser livre.-Cala-te! disse a Vida num friosorriso. Falas demasiadamente; jásei de ame mão o que pretendesdizer. Queres ser livre? Pois bem,faze por onde! Luta commigo. ven-ce-me, se meu dono e eu serei tuaescrava. Eu sou immortal comosa-bes e sempre fui afíavel com osvencedores, mas é preciso vencer;

e, di/e-me. tens coragem sufficiente
Pfra tomar de assalto a liberdade?
Es digno da vietoria? Tens cons-ciência da tua força?

E a Vida sorriu, desdenhosa e
glacial...— Fizeste me lutar commigo mes-mo, aguçaste minha razão ca^a
um fuinha!, que cravai em minlval
ma. Quero vmltar ao que era; faloespremido debaixo do peso da vida.
Oh! deixa me gostar da felicidade!

E a Vida, sorrindo desdenhosa e
glacial :

T Resp meie me: quando Falasassim, exiges ou imploras?)
E o homem respondeu em longo

soluço ;
Imploro i...
Aquelle que implora è um

mendigo, e bem sabes, pobre ho-
mem, que a vida náo da esmolas.

O homem livre conquista, assai
ta, mas nao implora. Não és mais

que o escravo das tuas paixões.-omente e livre quem tem força paradominar todas as paixões da suaalma eom o fim de identificai-as num único desejo. Comprehen-des agora ?
O homem comprchendou, eromoum eão dócil, que recolhe as miga-lhas da mesa do se d no. se en*roscou aos pes da Vida, e esta

com um olhar frio e gravo eon-
templou o outro homen Este es-
tava serio* mas cou a phvsio ice

1$ 8 9^7

mia cheia de bondade.
* K tu. que imploras ?..,

Eu nada imploro: exijo l
Omque ?
justiça! Exijo justiça! O mats

conquistarei depois. O que desejo
agora e isso. Ja esperei bastante ;agora quero viver! A justiça eu a
exijo í Onde está ?

E a Vida lhe contestou* impas-
sivel:

Pro nira* a!
Máximo G o i k i
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AONDE HOUVER IKRADIA
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PHILIPS VAE BÜSCAL-A

«Vida CaptchabdNi no aeriAm á o r^^r,v>^.^^ ^^ • ..ou gênero, e o periódico de maior tiragem e circulação no
Es^do do Espírito Santo
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eojoCA BELLOS Uma formula
segredo custou 200 contou cir r^fs

A Loção Brilhante è o melhor especifico paraas afferções capilares. Náo pinta porque nâo é tin-;tora. Nâo queima porque nâo contem saes nocivos.K' uma fórmula scientíflca do grande botânico dr.
Grouml, cujo segredo foi comprado por 200 conlosj

E* recommendada pelos principaes Institutos)
Sanitários do extrangeiro, e analysada e aulori?adai
pelos Departamentos de Hygicne do Brasil.

I-. Desapparecem completamente as raspas eaffecções parasitárias.
2*, — Cessa a queda «Jo cabello.
3\~0s cabellos brancos, descorados ou grisalhos voltam á cõr natural primitiva sem ser tingi-dos o u queimados.
4*—Nos casos de eaívice faz brotar novos cabei los.
5*.— Detém o nascimento rie novos cabellosbrancos.
6%—Os cabellos ganham vitalidade, tornam <t*lindos e sedosos c a cabeça limpa e fresca,
A Loção Brilhante •? usada pela alta sociedadede S, Paulo e Hio.
A* venda qm todas as Drogaria.-. Perhiinariasr I harmacias de 1* ordem.
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TEIXEIRA & SILVA
COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
TAS. PORCELLANAS, CRYSTAES
• l-ERRAGENS, ARMARINHO E

DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Pecebem gêneros do Paíz á consignação
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

IC1 íiria E. Espirito Santoj¦WMMW
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O »M/«ffo( gvtHO rae oa o-tfa appel/a para o JA TAHY PRADO a única salvação para a sua Bronchlt.Nao acce.te.s melhor e nem tão bom. porque não ha outro que o igualeD, llnbu. dores: ARAÚJO FREITAS & Cia. RUA DOS OURIVES 88 • 90
":nbnca BARÃO l)E ITAIPU. 17 - Rio üe lan*iro

Dar annuncias a .Vida Capichaba- importa em 
"augmento 

certo de lucros.
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E, esta uma das mais con tro ver-
tidas questões, que se agitam en-tre os que sc dedicam ao estudo
de português.

A maioria nega ao pronome sefunyáo subjectiva; outras, em mi-
nona, que vai, alias obtendo ade-
soes, ahrma que o se pode exercer
a função de sujeito.

Dizem os que negam ao se a fun-
çâo de sujeito : que vindo esse pro-nome do acusativo de palavra, quecarecia dr nominativo, ém latim,
nao pôde ser sujeito em português.'
pois essa função lhe era defesa na
língua de origem; e acrescentam
tpie o se náo precede, mas#egue
ao verbo.

Respondem a esses argumentos
os adversários, e o fazem victorio-
samente pensamos A lingna por-tugfleia tem autonomia, não de-
pende servilmente do latim; o por-tuguôs em vanos pontos se afasta
da língua de origem ; o latim em
alguns cosos admitia o acusativo
como sujeito; levado ao extremo
esse argumento, as palavras deri-vadas do acusativo latino nâo po-diam funcionar como sujeito em
português ; casos há em que o se
precede o verbo.»

Quando dizemos:—«Vive-st bem,trata-se dr negócios, morre-se deIno, vai-se daqui a Lisboa» — aidéa que surge logo é que alguémvive bem, que alguém trata de ne-
gócios. que alguém morre de frio,
que alguém vai daqui a Lisboa ;alguém que nâo podemos indicar.
ou não queremos ou não sabemos*!
conforme os casos. Se assim é!
julgamos que se não pôde negarnesses casos ao se o caracter desujeito. «Mas, objectam, trata-se aquicie verbos passivos.- Desafiamos a(pie se passem para a voz passivaas frases acima. Responder como

já nos aconteceu em discussão tra-vada com distinto prolessor que«nao e possivel isso. porque o ver-bo já está na voz passiva» é dar-se como demonstrado o que está
por demonstrar.

f Respondem outros que o sujeitoe a palavra cognata do verbo.

Assim na frase «Vive-se berrp> osujeito e vida- pois essa frase écorrespondente á seguinte : «Avida é bem vivida». Mas nas fra-ses «Trata-se disso, vai-se daqui aLisboa» e outras semelhantes, qualserá a palavra cognata do verbotratar ou d0 verbo ir que possaservir de sujeito? E depois paraque lançarmos mão de subterfúgios
para analisar essa e outras frasessemelhantes? Subterfúgios escre*vemos e mantemos a palavra, poisquem diz «Vive-se bem» nâo querdizer aue a vida é bem vivida, mas
que alguém vive hem, o que é ca»odiferente.

Opinam outros que se trata aquide verdadeiras anomalias ; que asirases citadas acima e semelhantessao anômalas : resistem a qualqueranálise. Por que razão se conside-iam anômalas e de impossível aná-lise essas frases e idênticas? Osentido c lógico. O sujeito 6, e não
pôde deixar dr ser, o se, sujeito indefinido, que representa alguém-
que não pademos, nâo queremosnomear, ou não sabemos qual seja.«Mas, replicam ainda, entáo se devedizer vende-se casas, pois o se r su-
jeito» A hipótese r diversa.->e dissermos: «Venderam-se es-tas casas com lucro», essa fraseeqmvale textualmente á seguinte :«Lstas casas foram vendidas comlucro». Correspondendo a uma fra-se passiva, é evidente» parece-nos,que o se, neste caso e outros iden-ticos, serve para apassivar o verbo.bm stgundo lugar na frase citada onosso pensamento se dirige paraas casas, que foram objecto da ven-da e Só depois disso para quem asvende. I-, certo, que há tan pontode contacto entre essas frases e asacima ciadas: Vive-se bem—al-

guem vive bem. Venderam-se es-tas casas alguém vendeu essascasas. Mas se ha este ponto decontacto. lia differenças entre elas,como provámos. Demais aquelesmesmo, que, como Said Ali. negamao se caracter apassivador, atémesmo os qut acompanham o emi-nente biólogo brasileiro, conside-ram errôneo dizer-se: «Vende-secasas».

^^gjj Ihbbb

Diz Sâid Ah. no livro intitulado«Uikculdades da língua portuguesaque o se nâo é apassivador, que ésujeito e que a concordância se fazcom o objecto náo regido de pre-posição por influencia .lc frasesdu verbo ptonominal com o sentidomamfestammureflexo*. Assim para¦ile na frase «Vende-se casas»», se£ o sujeito e o verbo concorda como objecto casas, e vai o verbo -bara
o plural por falsa concordam,a.divergimos, aliás, nesse ponto, do.lustre professor, como jó ficouexarado,

Muitas vezes é o se sujeito daoração mesmo em se tratando deverbos, que pedem objecto directoDá-se este facto, quando, passando-'a proposição para a voz passiva,se lhe altera o sentido. Ex. Ama-se muitas vezes sem esperança
*

m •

E facto que o se vem freqüente-'nente depois do verbo* Mas esseargumento basta para destruir oque acabamos de expor? Aindamesmo que a ordem inversa não
br .silcirns^1"0"16 n0S e9CriPÍ<>«-e«uiasiiuios e portugueses, casos hácm que o se precede o verbo. Ex.Mio se morre de fome, quando sequer trabalhar.

Eis os motivos que nos levam aaceitar a subjectiv.dade do prono-me se. Náo negamos, no entanto,
que o pronome possa apassivar overbo. Km resumo: o se é sujeitocia oração nos casos seguintes:

L3 Sempre que exprimindo inde-terminação nâo haja na frase pala-vra adaptada á função de sujeito (I).2? Sempre que exprimindo inde-termmçáo o verbo tenha predica-vao completa ou tenha objecto in-directo (1). j
3* Quando a apassivação é pre-[udicial ao sentido (2).

Octavio Vinelli.
I l Muimino Maciel: «Grarailica descritiva.,2) Asm Cintra: «Qurstues de português

A/ JÊ^ .fl--^flk. ¦ fll " ______

§ de seccos e molhados Meffa & Dalla ferragens grossas
por atacado.

Endereço teleg, NEFDAbbA - c.™ postal, 396, Teleph„„e, 366 '
VICTORIA-« Rua f de Março, 12- v 1 u r 11 r i a d * -* *

\*******xx*.x^ Estado do Espirito Santo »
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abilidades médicas tias 5 partes do mundo recommendam
R II B UMALI IVA"

o especifico do RHEUMATISMO.
•'  .,,—    ¦., .¦- »¦«

tratamento do rheumatismo, dores sciatüas, nevralgias, dores musculares e gcta
NAS BOAS DROGARIAS E PHARMAC1AS
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COMPANHIA TERRITORIAL
r^ í .400:0003000

Sede: COLLATINA-E. E SANTO
Proprietária dos fertilissimos terrenos do valle do Rio Doce. dotadosde maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. F. Vietoria aMinas, a 6 horas da capital do Estado, e também dos valiosos terre-nos do Caparão, no município do Alegre. As vendas são feitas a di-nheiro e a longo prazo, em lotos de 25 a 30 hectares e em áreas
para fazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais vanta-
josas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores : Dr. Attilio V/ivacqua e lldefonso Çrito
•?-•-•• *

Informações: Em Vietoria, com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia

ESTADO DO ESPIRITO SAM
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Desses Estados, quc constituem
a parte mais oriental do continen-
te sul-americano -o coração du
norte do Brasil o (.'cará e o Rio
G. do Norte são os menos dotados
dos elementos inspiradores de um
rico folk lote. Menos dotados por-
que. emquanto Pernambuco, pela
sua posição geographica e condi-
ções topographicas, recebe, em primeira mão, o elemento estrangeiro
e o negro da < luiné, e tem valles ex-
tensos para internal-os ; emquanto
a Parahyba está em contacto com
a sede da antiga Capitania, e do-
tada das mesmas condições de hos-
pitalidado ao estrangeiro, sequioso
de riqueza, o ("cará e o Rio Gran-
de do Norte- sobretudo o Ceará
— são afastados e pobres de ter-
renos agriculturaveis, sem o cha-
mariz do páo Brasil.com porto dif-
ficil e areias comburentes.

Ali são as grandes scnsalas, de
negros nostálgicos e expansivos,
ao toque do batuque; sáo os índios,
adaptados á nova corrente ethno-
lógica ; os portuguezes, donos do
campo e do hraço-machina presosá propriedade e ao solo pelas con-
ti nu as vicissi tudes de conquista-
dores rivaes.

No Ceará, o caso differe, Não ha
os engenhos de assucar ; o terre-
no é ingrato pelas . coi.dições na-
turaes. !"m ramo, apenas, vae of-
ferecendo vantagens por todos os
demais — a industria pecuária. A
ifbreaçáo é o l.l Douraao dos pri-
meiros povoadores. E dahi, a ca-
racteristica da poesia popular cea-
rense . quase todos os themas são
[sertanejos (Rabicho da (dratda.
poi Aaâo. Boi pintado, etc.) c ou-

Itros assumptos sempre ligados ao
Iviver do sertão. De certo tempo a
esta parte, a influencia emigrato-

[ria para o Amazonas vae desvir-
tunndo o cunho original ; e os as-
sumpiossc váo encaminhando para
essa phase do viver adventicio do
leearensc.

São o Seringueiro e a Despedida
\do Seringueiro e outros.

A perniciosa corrente emigrato-
Iria acaba por adulterar os bellos
|e tradicionaes folgares do povo.

O cearense deixa o lar, os cam-
|pos do Ipú, as caatingas de Qui-

:eramobim, os carnaúbaes do Ara-
caty, as brumas da Serra e mette-
se numa pocilga — hotel na Forta-
leza.

E' o matuto na praça. Tem ver-
gonha, acanhamento de tocar a

iola rústica de seus avós, o ins-
trumento que, por excellencia, fa-
faria ao coração, ainda mesmo que
tâo Fosse tocado, como o è. sobre

g poi*o ..

E, cm substituição, o cearense,
seringueiro, que vae ou que regres*
sa, puxa pelas orelhas de uma
«sanfona»,instrumento prosaico, quemais parece a alma artística de um
asthmatico. Em vez do baiâo«fe-
citado, onde os nervos vibram con-
forme o temperamento do caboclo
nortista, andam em voga a quadri-lha, a valsa, o pasde-quutre.

Ao desafio no rojão da «prima»
e do «bordão», ao pé da viola, da

L A I> R A O

• *Pelo esplendor dessa natureza,
pelas intempéries, inconstancias do
clima, secularmente observadas ;
pela rebeldia do mar, pelas immo-
bilídades da vida; por todo esse
conjunto de circumstancias o
Ceará inspira affectos, que os de-
mais Estados nâo inspiram.

E é por essa razão que o maior
romancista brasileiro é cearense, e
ha tanta manifestação de gosto pe-

«A MORO S O»
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A OA.MA~»S< u» guarda, c»te sujeito vem me -ompanhando ha muito v sr mr augura
um ladrão.

O GUARDA One* j>re»o : quc pretende desta moça?
O PRESO - A . .mal.. .a, «^cu» guarda — a... mal, a, somente

meia-noite para o dia, quando o
tocador tem os olhos semi-cerra-
dos pelo rythmo e pela «meladinha*,
suecede a modinha do trovado] de
esquina, face deboxativa da poesia
popular.

Existe, infelizmente, a tendência
de abandonar a viola pela «sanfo-
na», quando c dever de todo cea-
rense, longe da pátria, á sombra
das florestas amazônicas, nas ho-
ras de curtir saudades, tanger opi-
nho melodioso, mandar, pela vibra-
çào do arame, todo o amargor de
su'alraa de emigrado, por amor ao
trabalho, por devotamento ao pro-
prio Ceará,

las letras e pela poesia ainda mais
accentuadamente.

O praiano, o serrano, o sertane-
jo, todos, sem excepção. revelam
o talento expansivo, que tanto dis-
tingue o tilho dessa terra.

Dáo disso prova o Rabicho du
Geraldo, o Adeus do Seringueiro e
o Samba de Severiano Costa.

A propósito já escreveu no seu
precioso livro--Cancioneiro do Nor-
te — o brilhante eseriptor e poetamagnífico, que éo sr. Rodrigues de
Carvalho.

Alberto Carrilho
(Seguei

[f^aw j
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fO UTERD DOENTE 1
IllB EIWIMIEL HS MIES OBB:

1.* — Inflammacão do Utero:
2.° — Catarrho do Utero;
3.° — Corrimentos do Utero;
4." — Colicas do Utero;
6.° —Hcmorrhagias do Utero;

Dysmcnorrlica (regras dolorosas, anormaes);
-Amenorrhca (falta de regrai);

Leucorrhéa (flores brancas);
-Perturbações da Puberdade;

Favorece os pkenomenos da Gravidei;
-Combate os enjôos e vômitos da Gravidei";

Evita os Abortos e outras Perturbações;
Facilita o Parto;
Acalma as Dores de Cabeça, Vertigens, etc
Restabelece o appetite;
Tonifica o Utero.

6.°
7.-
8.e
9."

10.°
11.°
12.°
13."
14."
15.'
16.°

6 A VIDA DA MULHER; DA-LHE SAUDE, ALEQRIA E YIQOH.
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PH ARMA CIAS E DROGARIAS.

VIDA CAPICHABA _ 4J
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BRUZZI <* ri A
Suecesso res de GOMES & BRUIZI

FABRICAÇÃO DE VINAOaeS LICORES. XAROPES.VINHOS DC FRUCTAS
e *<*uh congênere» pejo* procemos mais hygenieoa.í nmmrrno em -grosso r|r AGUARDENTE fcÁLCOOL

icVV, PJ£!r* naiICxpo^í1° Internacional do Cmtennrio de
TWiíSSkâm ^J&^JWSf&i Agrícola Brasileiro

v ,Tf.L1ÊPH?NC' 240 CAIXA POSTAL, 3836Kryl. relegraphico: DISTÍLLAÇAO - Código: RIBEIROl roduno» anajyiadoi e approvados Pdo Laboratório N/ieionalAnalyaej do Hj0 de Janeiro.

Si

PHARMACIA E DROGARIA
awr-Ti n ,ii. , w,i>ln, ,im, ,,,„. - - , _,_ 1-m -i -ir-T-m

«POPULAR»
G. Houbaeh & C1».

Grande deposito de
DROGAS f PRODUCTOS CHIMICOS

Importação directa dai, principaes fabricas
nacionaes o estrangeiras

C. POSTAL3812—End. Tel. KOUBACH
ROA PRIMEIRO DE MARÇO, 20

VIcíorla e. E. Sanlo
pt*?a^-a*gia*qg*. r^j!jj»j.a<4.. MMM •'¦a*P - • » J
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TRINXET & C-.
(ommlsisões, consignações, repre-

sentftcões e conta própria
l.scnptorio e armazém : R. V de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Código : RIBEIRO

TELEPHONE, 57-C. POSTAL. 3815

Espirito SantoI Victoria

IMPALUDISMO
-J^^tS1*8. SEZÕES.

CACHEXIAS PALUSTRES^
vmmmmmm £U£~*2t JA60IAS. P6LASPltülAS ESPIRITO SANTONAS PHAQMACJAÃ E OROOAPIAS 

CASA LIBANEZA
DE

a*

I

Bichara & Saade
Completo sortimetito de fazendas, modas, per-

fumatias, chapéos, calçados, etc.
Especialidades em artigos finos e fantasias.

Preços razoáveis
R.DERONyMO MONTEIRO,9-VICTORIA
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O verbo, vocábulo que exprime
acçáo e movimento, vocábulo quetende sempre a ciar vigor e acti-vidade á frase em que sr entrosa,
p a palavra por exeellencia, é a
palavra de primadas sobre todas
as outras palavras, náo só em nos-
sa.língua, mas em todo e qualqueridioma, quer existente, quer nAoexistente; e por ser a palavra porexcellem ia em a acção que exerceno discurso, o é taml)em no seuemprego e uso, por necessitar dcmuita technica o conhecimento nasua concordância c regência.

f1 Ha, porém, muitos verbos quesó requerem acurado estudo naconjugação dos seus múltiplos tem-
pos, modos» números e pessoas,sendo, entretanto, fácil o .seu cm-
prego, por ser restricto o seu usoc a sua modalidade syntactica; eha outros que náo offerecem a ini-
ruma diffícuklade em sua conjuga-
çâo e sâo tliflicilimos em sua syn-taxe, de forma que, mui raramente
são usados com acerto e tino.

O verbo tornar, por exemplo, re*
quer muito estudo quanto á suasyntaxe, uí\o obstante a sua con-
jugaçâo ser maneavele clara; esóás pessoas que dispõem de tempo,
de recursos materiaes e de ueei-
cneia é dado Fazer esse caro es-tudo.

As acepções, em que é tomadoo verbo tornar, são tantas e tãovariadas que pequeno é o esparo,
para aqui enumera las todas.

Dentre um numero infinito dei-las, citarei umas — as mais usuaesas mais preferidas e modernas do
povo do presente século e dos cias**

, sicr-s, que ainda nos servem de
guias.Secundo Raphael de Bluteau Vo-cabularia Portuguez <& Latino, tomoVIII, pag. 209, «tornar ou tornar-
se», quer dizer .voltar, vir para olugar donde me sahi. Aliquò reãire,
(es, itri, ou ii, Hum)»,

«Tornar ao ponto, ao propósito.Fallar de novo na matéria, sobrea cmal se tinha já discursado».
«Tornar as palavras de hua lin-

goa em outra. Traduzir».
«Tornar. Responder».

*> >t Tornar-se. Tran formar-se. To-
mar a figura, ou a natureza de al-

*5 8 - 929
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to

ias

cer

guma cousa».
.«Tornar. Fazer uma eousa se-

gunda vez».
«Tornar. Em Frase proverbial.

Tornar á vaca fria. Tornar a en-
gatinhar. Tornar para traz como
caranguejo. Tornará como o Mayo
tle Lag$$. NSõ sou rio, por nâo tor-

nar para tra/.. tm Abril vay ondenas rie ir, & torna a teu covil».depois da época de Bluteau» overbo tornar evolucionou, con.stan-temente. Rrangeanda vários signi*lípaaos. muitos dos quaes sâo re-
gistados pelo lexicographo dr. frDomingos Vieira, om seu Diccio-¦ >ar,a orluttue;, lomo V, pag. 769,- • e »i . cpiumnas.

Vejamos, pois, como elle deíineeste verbo: TORNAR, v.u. Voltarao logar donde saiu aquelle quetorna; voltar de jornada», e citaexemplos.
«TORNAR em, ou a si: recobraros sentidos, o animo».-«Fazer outra vez o mesmo, fa-zei-o dc novo, segunda vez». Citaexemplos.

ecPôr-se no estado de que saiu».Novos exemplos.
-«TORNAR (iin damno, provei-converter-se nelle».
«TORNAR por si: acudir pç-suas cousas».
«TORNAR sobre si: reconhe-
a culpa*.

«TORNAR por alguma cousa:vir atraz. buscal-a».
--«TORNAR atroz: recuar, re-tro cedera».
—«TORNAR em si: diz-se do qu .ia a dizer, ou fazer; ou estava di-

zendo. ou fazendo inadvertidamen-
te alguma cousa, que quizera oc-
cultar e se avisa e corrige de seu
descuido, ou inadvertencia».-«TORNAR pelo credito, pelahonra de alguém acudir por elle
como defensor».

-«Figuradamente: TORNAR dreligião uhjurada».
--«Kí/. Restituir», ("ita exemplos.«Fazer de novo, segunda vez».

Mnis exemplos.
«TORNAR a culpa a alguém:

imputar-lh'a,
«Retribuir».

—«Dar dinheiro ou equivalente
aquelle com quem trocamos uma
cousa pela outra, ficando com a dc
maior valor aquelle que dá as tor-
nas».

—«TORNAR mão: resistir».-«Mudar, transformar, transfi-
gurar»,-«Entre tanoeiros, dar volta aoarco com a tornadoura»,—«Dar em troco de
maior, o que resta»os,
nos pagou o que devia,
somma tle mais».-«Responder no que se diz ou
pergnuía.»

dinheiro
a quem

aciando

— «Dar ao coherdeiro cousa (jue
compense a maioria, que vale anossa sorte ou quinhão».«Traduzff.-TOENAR palavraslatinas em portuguez».-«TORNAR S£, ;•.,-,*//. Passar
do estado cm que está, physico oumoral, a outro differente*.*—«Voltar, ir-se». Cita exemplos.-*TORNAR-»SE a alguém quemvem enfastiado: pegar eom esse»
e desafogar com elle a paixão».

7«Converter-se a outra seita, re-
ligião, credo, reduzir-se a outracrença».

—«Transformar-se, tom.tr a (igü-ra, fazer-se».
Ahi está a longa definição do

sapientissimo e eruditissimo dr. fr.
Domingos Vieira, que, se tudo não
disse a respeito tle tornar, poucodeixou que dizer. E' de notar qüenão transcrevi, na integra, a deli-
niçáo acima, por ser muito longa
e um tanto fastidiosa ás pessoas
pouco afíeitas em assunaptos desta
natureza.

Aulete ou Santos Valente dá-lhe
as seguintes accepções : fazer, re-
plicar. traduzir, verter, trasladar'
reconduzir; mudar de idéia, de
propósito, reconsiderar; defendei •
apoiar alguém ; interessar-se poralguém, tomar partido de alguém,
continuação, repetição de uma ac-
tão ; regressar, voltar ao sitio don-
de saiu, vir outra vez ao mie este-
ve ; fazet converter-se em, tomar
outro estado ou qualidade.

(Vêr Diccionario Contem-
poraneo, 2a edição, pag.
1.032)

.Moraes, no seu diccionario, 2a.edição, dá ao verbo tornar, entre
outros muitos, o sentido tie rifle-
Ctir bem, emendar o erro, rrconhe-
cer a culpa.

Pode ser ainda applicado em ou-tros sentidos, como regista Kiguei-
redo, em seu diccionario, 4-. edi-
çào, como por exemplo : virar. Prov.
Retirar (ti gado) donde faz damno.
Prov* Minh. Desviar (a água) deum terreno para outro, acercarse
de, tolher o passo a.

Quanto ás accepções da palavratomar alguma eousa está dito ; fal-
ta, agora, tratar de sua syntaxe.

For mais que se tente, creio eu,
náo se poderá estabelecer regras
de syntaxe, para cada uma das si-
gmficações em que esse verbo é
tomado; nAo só pelo motivo de
muitas tle essas significações náo
serem mais que meros accidentes
de nossa lingua, mas, também, pria

.?. __?**



15 8 > 017 VIDA CAPIOHABA 45

yjimkTmwNHt&ts r

_-^-^_!r^L-fl _B
_ffy«_fl h

Wfl I^áfl

/ ^^v^^H^ _fl H_ífl flfl Hi___¦ li Ivv < x ^' r _4 D íí
|i , _ ^^*>*^^^^- _^*^t J^**». ***— B^B __HB

TODAS AS
GRAVURAS

IMPRESSAS NtSTA PEVISTA
SAO FEITAS NA •¦VIANN

ANTIGA CASA BRUM )Dt3^n
ROA L-GOO, ,
^ Telepti. Morte - Õ567

MODE 7ANEIB0

t-i^m»^»..' '_K* " ¦ 'JÉL* 
;' ••'¦__t,*t,:.:'l_ilf' "*a^"i'*''";*_k"*'' :i_f*' " ¦* •- •
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«Credito Popular»
de sorteios

A preferida pelos cspinto-santenses.
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEU RE-

GULA.MENTO E 0 REGULAMENTO
FEDERAL

Sorteios nos dias 5, 15 o 25
de cada mez

3$000 é sua módica contribuição mensal

TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS

Insc*revei-\os ! Ilahllltul-YOft!
Avenida Capichaba

(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

¦¦•¦'

Homoeopathia a mais escrupulosa e perfeita
em Tintura, Glóbulos e Tablettes

\\t\ __t«** RCe,ST*t_,_PIERUB1NA
\! AVi' fl

1 rm*
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/

0 remédio qne traz o bem V***

estar das senhoras

Ccsl.o Barbos.arbos. \

MORRHUINA

ei__ wH£SÊS*smKti&

Tintura c tablettes
Uleo de fígado de bacalhau em

. homoeopathia, sem gosto; sem chei-
Jflro r sem dieta. Pesai-vos 30 dias

antes e 30 dias depois.

.;• Q'.': ALLIUM SATIVUM

í

?

Só é legitimo o de Coelho Burhosa
Os nossos produefos sâo encontrados err todas as pharmacias c

_É

drogarias dc VICTORIA

Coelho Barbosa & C.
End. Teleg. ALLIUM- 38, Rua dos Ourives, 38~Rio de Janeiro

Enviamos gratuitamente um guia para tratamento home&Opathieo.
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razio de essas mesmas significa-
ções serem, nada mais, que apa-
nagÍ08 /Ia linguagem do vulgo, des-
conhecidas, portanto, da linguagem
literária-

A pratica com os bons autores
poderá servir de panaeéa a esses
males, porque sáo cousas ephçme-
ras e transitórias esses novos si-
gniíicados de tornar, áfi vezes, uni-
camente, por nâo serem regista-
dos pelos Iexico^raphos e períi-lhados pelos estilistas.

O verbo tornar empregado em
estilo nobre, clássico, elevado e etc,
apesar de offereccr riqueza dc sen-
tidos, pode e deve obedecer ás
boas normas e moldes da syntaxe,
já nor ser commumeute documen-
tado o seu emprego, já por ser
menos elevado o numero de suas
significações nesse estilo, já porservir de regra ás pessoas que cs-
tudam a lingua.

Segundo Laudelino Freire, Ver*
hos Portugueses, pag. 114, «exerce
este verbo a funcçAo de auxiliar
do iníinitivo de outros verbos, li-
gando-se a estes pela prep. a, e
sfto innumcraveis as expressões quedestarte podem ser formadas. As-
sim tem-se: «Tornar a buscar, a
começar, a pelejar, a trabalhar, afazer, a dizer, a cozer, a misturar,
a brincar, a estudar, a pensar, a
brotar, a voar, a sorver, a vir. a
ir, a ler, a trazer, a cantar, a de-
brar, etc, etc.»

Quando o seu adjunto fôr um
adjectivo, torna-se elle, geralmente,um verbo faetitivo. Exemplos: tor-
nar pobre, empobrecer; tornar gran-de, engrandecer; tornar duro, en-
durecer, e assim por deante.

Pode ser transitivo directo ouindirecto, bitransitivo, transitivo ob-
jectivo, reflexivo, reciproco e tn-transitivo.

Corno transitivo directo r desu-sada a sua syntaxe, por ser insuf-
ficiente a acçâo de movimento, queelle exerce sem a preposição a.Em F. de Moraes, Palmerim d'Inglaterra, é commum tal svntaxe,
hoje arcaizada :

«• ' A ,f amando ler a carta deOde Alie».
(Apud D. Vieira)

Como transitivo indirecto é íre-
quentissimo o seu uso desde mui-tos séculos:

«Tomando a seu caminho e sen-
do já perto da costa de Melinde,
saltou...»

(Idem, idem)
«Pois sabe, lhe tornou o Cbiscá,

que este é o pago, que elle e o
Mundo costumam dar aos que...»

(idem, idem)
«Náo tornes pot detrás, pois é

fraqueza^.
(Camões, apud Afránio

Peixoto & Pedro Pinto.
Dicc. L.f pag. 578)

«Tornaram a seguir sua longa
rota».

i Idern, idem)

Êitranmtivê:
«Castilho tonam em Imgua Por-

tuguésa OS Georgicas de Vergilio*
«... palavras que tornou cm por-togues».

(Castan., apud Moraes)
Iran sitivo objectiva :*f'm homem tornou equivoca vos*

sa probidade^.
(Monte Alverne, apud Au-

lete)
«Outras vezes lhe... torna langui-

das as forças do corpo».
(Bernardes, idem)

Reflexivo:

18 . 8 - 9S7

fisera em pedaços alguma* vezes,
e que se tomara a formar, porémha couza que nunca vi...»

(CavaUeiro d'Oliveira, Çar*
tas, apud I). \'ieira)

Reciproco:
Pedro c Manuel tomaram se a-

migos muitos annos.
/n transi tivo '
«Em quanto o escudeiro tomava,

se desarmou para enxugar as ar-
mas e vestidos».

(D. Vieira)
«vSenhor Deus, se ainda é possi-

vel, de vosso intento tornai; esse

DepUrC seu sangue
mmÊmmmÊmÊmmmmmmwÊÊÊÊiÊaÊmaaÊÊaam

Fortaleça seu organismo
WÊÊÊMmamÊÊmÊÊmmmmmmmmmmmmmmwmmÊÊm

*

Augmenre seu peso
Com o tratamento prio Eíixir de

Inhame, o doente experimenta logo uma
transformação no seu estado geral; o
appetite augmenta, a digestão sc faz eom
facilidade (devido ao arsênico), a côr
torna-se rosada, o rosto mais fresco,
melhor disposição para o trabalho, mais
força nos músculos, mais resistência á
fadiga e respiração fácil.

O doente torna-se florescente, mais
gordo, sente uma sensação de bem estar
muito notável. O Eíixh de Inhame é o
único depurativo-tonico, em cuja formula
íri-iodada, entram o arsênico e o hydrar-
girio e c tão saboroso como qualquer li-
cor de mesa.
DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

«...depois de cuidar mil vaida-
des pôs em sua vontade correr
toda aquella terra, e se não achas-
se novas, tornar-se a casa do im-
perador com quellas da perda de
seu senhor, para que com elias seus
amigos quizessem buscal-o...»

(F. Moraes, apud D. Vi-
eira)

«Que se tomem ás mãos...»
(Camões, obra citada)

«Ouvi dizer que mir Gigante sc

callx da amargura dos lábios meus
afastai».

(Gonçalves Dias, apud Au-
lete)

Narrada está, pois, a historieta do
verbo tomar, embora, incompleta-
mente. E entrou pelo bico do pato,saiu pelo bico do pinto - quem
quiser que conte cinco.

Castello, julho de 1927.

Mestre-Escola



5 - £ - 927 VIDA CAPICHABA «_ 4t

H.___ * r*- ._/ II___-_-_ _*9fc_ > flfl __¦_¦¦^b fl **H|_. —s. / _^___ f* fl bW^ ¦ *•*»*__ "^*. . .*?-'-•flfl — *__*%_;-% -. x ___^B _-_..* __fl_r__-_-_—_-___ ' ^fl __#_• _^^9 Jr^-a x\ ,__r ^ fl _r ^* cfèi__^flBaBBBBB__K_k.. ^^ ' ..^r ______^^ _lr • m^ "~ ___r '«a**%_*•*- _^_F v flfl ___ wív^^^^ '^ll ^ - ¦ ¦* ^m^ -..^B^ ^^ v ^JB*. x ____r *'*'_r:___^ fl __H-^r ^^^***_»g^P^ 
^^ M \ r^fl ,\ ^F 

"*3^ _flfl fl ^ ^^
HVflflt _#. • ^fl^ **^P^ _____^*^______r ^"H^-HBbV. lÉl1 Zr iS^^^^ ^^^^^ rlar _rW _r ¦ _ÍLfl^r^T_r

_B^^ r__fl _á_r **"*•* fll .jC^V^ra*' ^ÉL_-tjr** I l_B
__V flfl _fl ___r ^^ííaz-*- ¦ fl' _fl flt »wr _^ VJfl ^fl fl flW _fl * 7£vS fl flr a .___r^_k ":*>~ flflfls fl flf _fl * _^ fl_^r flK flflVJL flfl fl _fl fl _a ^^ ^M flflflflflHHIHi flfl IH mmm fl_^r t ^^k HC_> BBJ_
^——W ¦¦ ^flfli A^fl ¦¦ _fl ^_^_^_^_^_^_^_^HPJP fl U W *z^r** ¦ f)™**f| **fí * | -I fl'' h^^ I II I

_r.'_ ^_^_^_^H _^_^_^ft_^_^r A-áL •«¦ Vi .« #.> s««_ni- ** Ifl _^_L. ',.jh-."^ . : ¦-. 4_i»*,í__í I flflflfl_l
^ ^V ^V  _.__._ , .___ ^^^^m ^fl ^^ .... **• *** **^^Bil* vP ^H ¦ • ¦ flfl ¦ -inÉ-air; '
¦ ^v ¦ v ^^y ^ HHH__. — *.i'ww'»¦- *-—* **t ^„ ^H -HH *"—"
if _fl _^_r -^ • -__^_r ^ ^^k-i^ '•'-•ttt-^g: *«__. - fl| flflIT __v _^_r -__i-^ ^H _B "*  il . ^H - *lt —^B-V _^_r —_l _P ^W -V ' _B _^H __¦• • _H -V ' * _v -..fl _^ ^fl _w _^_l _^B Sv v flfl fl^ v > a___-_-_^__B _^^ «.^ ^^^^^H™flT '.*/ * ^? *•* ^| ^| j^

^^_i é^_^_h ___r ^^_h m^^ ^^__. .__.**.¦** 'rs*-'.^*} w^^ ^ _^v* ^^^ uT* _^_^_i _^_^^ ^_^_^_^_^_l« ^_B _r •**--__ --««r ^^^_^flP^^^ —«fS.T!rr ""_*.,,_. -***:.'*»• *• ^' ¦ ,*pt»^ <&-**^ ^^^^^ flflflflh. -*•
« ^^^L * w * —_¦»-¦ -¦¦¦ ^^¦¦¦r ^^ 

__^^¦ __^_Pb_ ¦ ^flr 'í*"*** 
' a ^^^

['. JF
¦1!?!fltra

Foot-ball

A 31 do p. liado, na praça de
esportos de Jucutuquara, encon-

ram-SQ em «match» de campeo-
nato os clubs "Kio Branco F.C." o

ÊUruguayano E«C». ü jo^o foi des-
provido Vle cena importância, por-
que o «Uruguayano», principalmen-
te uo 2? tempo, se deixou dominar,
^resultado, porém, nao foi o es-
perado, eni vista da grande deíi-'Jpcncia dos arremates da linha-avan-
te do «Rio iiranco».

Infelizmente, é um mal diíflCÜ dé
Jjer combalido, porque os nossos
fplayers», em geral, se julgam táo
pcrièitC/S, a ponto de acreditarem
íue iií\o carecem de uma aprendi-
zagem rigorosa, ministrada pelos
respectivos direetores de desportos-
E, para maior infelicidade, esses
homens «e classificam indsipensa-
yeis nos primeiros quadros de seus
clubs. Sâo estas as razões que nos
parecem aceitáveis, para explicar
resultados como o do encontro aci-
ma, quc foi de 2x 1, favorável ao
"Rio Branco". Deveria ter elle ven-
cido por muito mais.

IA 7 do corrente, deveria haver,
flbb os auspícios da L.S.E.S., uma
|||pínpctição athletica, por determi-
flaçAo da CB.D. Mas este certa-
men limitou-se a uma partida de

:|$oot-ball>\ entre as primeiras tur-
Ilias do «S. Antônio ¦ e «Kloriano»,
Como prova preliminar, e uma ou-
tra entre as do "Rio Branco" e o
«America», como principal.

A primeira resultou num empa-
|é de 2x2, tendo os «teams» des-
envolvido um jogo regular. A se-
gunda terminou com a victoria do
«Amtrica», pela contagem de 1 x 0.^Jste 

encontro foi sensacional, pois
da Club foi representado regu-

ârmente. De parte a parte, foram
nvidados todos os esforços para

abater o adversário. No primeiro
tempo, dominou o pessoal do "ci-
nento armado" conseguindo o uni-
^o «goal» da tarde numa sarilha-
la em frente da meta riobranquen-
e. No segundo, foi senhor do cam-
o contrario o conjunto alvi-negro.
i de um lado viam-se «dribblings»

)ern dados, passes regular es e «d ri-

;s*.

ves in goal», por outro lado nota-
• vam-se tiradas bem feitas, inter-
cepcòes precisas de passes c de-
fes as ou pegadas magistraeSi que

.motivaram, da parte da assistência,
calorosos e vibrantes applausos aos
contendores. Todos os jogadores,
em surnma, souberam comprehen-
der os seus deveres, muitas vezes,
com visível sacrifício, dadas as
suas péssimas condições de treino.
Merecem, no emtanto, especial men-
çáo, os destemidos «goal-keepers»
Cursino, do «Rio Branco» e Ayr-
ton, do «America», liste esteve
num de seus dias; e aquellc con-
duziu-se de um modo tão brilhan-
te, que recebeu vehcmente accla-
mação, não só dos «torcidas» do
seu club, como também da parte
dos seus renitentes «ea[_;ers». A
assistência, por sua vez, esteve na
altura dá disputa, concorrendo, por-
tanto, para o seu maior brilho. E
assim, terminou a tarde desportiva
da Liga. que. felizmente, foi ma-
gniíica.

Remo

No Saldanha da Gama. —Conior-
me noticiámos no ultimo numero,
realizaram-se a 31 do p. lindo, os
festejos commemorativos do 25? an-
niversario de fundação desse va-
loroso Club. A's primeiras horas
do dia, foram ouvidos 21 tiros de
dynamite, saudando o alvorecer.
Pela manhã, foi inaugurado o mas-
tro de signaes, lançada a pedra
fundamental para a construcçáo da
sede e baptizada a «yole-gig» «Sal-
danha da Gama». Na primeira ce-
rimonia, tomaram parte no hastea-
mento das bandeiras e ílammulas, as
seguintes pessoas: Dr. Moacyr A-

Nossa «enquete»
tmm— iii-ii- .nui—i-i*i '¦' ¦ -JP. ¦ —_——i—— .—¦¦¦¦ii ¦¦-. ....¦ 1-.1 ¦¦ -*-4^_>i-

Na resposta n. 2^, do nosso coi-
laborador Nilo Bruzzi, publicada
no presente numero, em lugar de
deveria, está impresso deve, por
engano do revisar.

vidos, representante de s.exa. o
presidente do Estado, segurando a
driça da Bandeira Nacional; o cel.
Octavio I. Peixoto, prefeito da Ca-
pitai, tomando a bandeira do Club;
o cap. José \.C Coutinho, sócio funda-
dor, levantando a ílammula do pre-
sidente do Club ; e os srs. dr. An-
tonio G. Aguirre, Raul Azevedo e
Josué Prado»respectivamente) has-
teando a bandeira da Liga, a do
Alvares Cabral e do Sport Náutico
e a do Piratinirga. Cada pavi-
lhAo, que ia sendo collocado, era
saudado por um enthusiastico hut-
raht partido dos robustos peitos
dos sócios remadores, que, em gran-
de numero, circumdavam as pes*
soas acima mencionadas e as gen-
tis «torcedoras», que foram pres-
surosas em comparecer,

Na ceremonia do lançamento dc;
pedra fundamental do novo prédio,
usou da palavra o dr. Antônio G.
Aguirre, pronunciando um vibrante
discurso aiiusivo ao acto. Foi elia
encerrada pelo exmo. sr. dr. Moa*
cyr Ávidos, collocando os docu-
mentos dentro da pedra e cimen-
tando as suas duas partes.

Serviram de padrinhos da 'yole-
gig;> o sr. dr. Jair Dessaune e a
senhorita Yonne Serrat.

A' tarde do mesmo dia, teve lo-
gar a parada náutica formada por
duas esquadrilhas de 10 barcos
cada uma, capitaneadas respecti-
vãmente pelo L e 2* Direetores de
Regata. S.exa. o Presidente do Es-
tado, passou revista na flotilha, que,
em continência, o saudou. Após
isso, os barcos desfilaram pela ba-
hia, recolhendo-se ao anoitecer á
«garage», terminando assim a bri-
lhante festa do Saldanha da Gama.
Mais uma vez, almejamos que .a
vida desse valoroso Club seja cheia
de IriujDphos e de grande prospe-
ridade.

A quem interessar
Por motivos imperiosissimos dei-

xamos de iniciar hoje, conforme pro-
metteramos, as nossas suggestões
sobre entreinamento dos *sports-
men». Assim sendo, só no próximo
numero poderemos fazel-o.

Edukeaper i:
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vontade sobre o homem
t'.^'C',il*»t^jr,r .:g,:Jf/.:Rvi^tti*tx

'/•«ra a (/r. Manoel Lopes Pimenta, fraternalmente)

fr.

Este c o homem que eu íalo :- Esdras-Fariaa sem mais nada, -
e um coração, .que náo é táo .náo como se pensa.Que trabalho é encontial ona existência que leva, de arribada,
pelo mundo, na sua indiferença I

As vezes (querem vèr ?)
vae por ahi em fora, vae sozinho
(e elle sempre anda assim na Sibéria da vidaonde os ursos moraes cruzam a cada passo)e indo sõ, é tão grande* o seu poderde isolamento e persuasão, no seu caminho
que a mdifferença, que anda nelle reflectidanão lhe altera no rosto um pequenino traço.'

Ila dentro delle uma fagueira melodiacomo um piano a tocar religiosa cançãode sotfrimcnto. de esperança, de alegria
para os presos ouvir dentro da Detenção.

lt um pobre que a existência espairece < omsígocomsigo mesmo a eompartir sua desgraça.Individualmente, elle aprecia um amigoblle mesmo que vae e elle mesmo que passa.
No se mata, porque deve tudo o qur ea si mesmo; e, se acaso, esse ideal vilãodo suicídio o enthusiasma, e o alicerce da

Nt oscila, e que o algodão da vontade íluctua,elle procura quem lhe pague, pela rua,
um café dc tostão.
E passa fome como um desgraçado,
que ttm um só amigo: elle só ao seu lado.

Egoísta, aceusa a vã theoria do suicídio.
m amigo nâo mata um outro amigo. EU:( ) subsidio

da fortaleza individual, cultuada na hora,da vontade cie ser e conseguir vietoria,
é a conquista maior que o egoísmo lhe deu-Dabi vem a razão de sua historia:
sua gloria, seu triumpho. o seu agora*

que elle ama é o suicídio nos outros. Fraquezade quem sc mata pela vida. Para que?Se elle tem nelle a sua própria fortaleza?or elle <• que elle vive e nelle é que elle crê?

Fm dia. quando os sinos da cidade
cantarem, por ahi, num poema véspera!
seu eerramento de olhos todo ao natural,
hão de vêr que morreu foi a sua vontade,
porque eu posso dizer que elle não se importavacom a existência inditosa, que levava.
* * , * « . ... » . . * 
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Recife — Pernambuco
a" ¦ • * » .

II
Esdras-Farias
gl II II

Hygíeníze sua bocea com

PASTA ORIENTAL
A mais antiseptica e agradável

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

Rua Uruguayana, 44
RIODE DflNEIRO
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reside na suavidade da brancura d
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•mprego diário de «o SEGREDO DA SULTAnÍ.' coV.ole^T" 
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A'vendn cm toda ** parle.
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Mmha c*po*a*nunea fo» «muno forte; sua i»uJ«, fporém, abateu-se conja perda de nosao j>. |.mogenito, agravando***
dc modo íinprrs*j»!onyn»'- 5o seu estado. P

Extraordinário em
magrecimento, rxcr*.
>'\ a puliid«2, desanimo,
absoluta falta dr «p.
pefite, palpiiaçOea docoraçfn, collicaj mens-truaes tle. -~e.t seu es-

tado.
Esgotados iodo* „»

re< ursos médicos, recor-
remos ao Ca pi va rol,
por séü dr»cjo,(por torlido curai maravilhosas

em um folheto.)
Ao fim de .{ mexei r

uso continuado, rc%\n-btlcceu-ifi completa-mente, tornando-se for-te, gorda, alegre t feliz
pela mspíraçfe qua ti-

vera.

""»«o iuniono, hoje, 3 ineze.se alimentando ». fa
lutamos d?»«. ÍT 

abu,ldan,« '«it. »«Icrno
W.ndo-lhe es1rÕr„riín,la-!he ¦ "u"" ««•¦'«et».,t]0 mc cs(c con- « photographia dtlla.Francisco José de Paula
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EXPORTAI,'AO DE GAFE*
í IMPORTAÇÃO DÊ VÁRIOS ARTIGOS
_m *

COMMERCIO DE ARROZ
Caixa postal n. 3917

End. tel. VIVACQUA
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Representantes da<The Motor*?j Union Insurance Comp. Litd
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r> (Gerente datCasa KodnW»)
JUi* de róra, 1 de junho de L919.
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« Banco Hypothecario e Agrc7E Mm as Gerae.
4< Banco Cafholico do Brasil.

í Victoria — Estado rt« i? la-.^^ i

Anglo-Mexicana Petroleum'
Comp. Litd.»

CORRESPONDENTES DE :
National City Bank of New Vork

The Royal Bank of Canadá
Canadian Bank of Commerce

Banque Italtj-Belga, Rio
Banco Peloteose
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^f (Alfaiataria Guanabara |
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Minha gaveta...
Lucy Carvalho. -Por que é que,escrevendo de Cachoeiro de fta-

pemirim. quer cohvencer-noa tie
sua residência no Rio de Janeiro'.'
Náo se lembra da indiscrição dos
carimbos pos taes ?

Regina Santos. — Recebemos suas
respostas ao nosso questionário.
EstAo interessantes, mas só as pu-blicaremos sob a responsabilidade
de seu próprio nome. Concorda/

Gloria dc Sião. —A falta de es-
paço e o accumulo de coljabora-
çóes antigas, sem prejuízo das
secções permanentes, de publica-
ção íorçada, constrangeram-nos a
adiar para o próximo numero a
publicidade de sua carta magnifi-
ca. Confiamos, porém, no perdãoinfallivel tle sua benevolência.

jairo Leão.- -Você também, ann-
go velho, tenha paciência: deixa-
mol-o para a outra vez...

Flor de Ay^.-Suas contribui-
ções chegaram tarde; continue.
porém, Vindo mais cedo e eom
maior desenvolvimento.

Sapateiro

is . 8 .9g

*»
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Anemia epallidez
i 

El\l iUlU)r 
Parte, vomos s<4nhoras t moças com uma cor esver-Meada, pai lida e de /aces mucerdas. .Muitas usam o veneno do CAR-.Ml.\queaos poucos vai corroendo os tecidos e dilatando os poros.A causa dessa palhdez 6 uma profunda anemia, e o meio fácilne ver suas faces rosadas e rom a côr natural 6 usar o poderosororuncante geral, o

VA1VADIOL
Com 3 a 4 vidros uma senhora ou uma mova recuuera a saúde•,asta, ce-adqiare um sangue vigoroso c vermelho, torna-se mai*»iorn.üsd * jovem pela saúde qu.- voltou, o seu incommodo mensal

iw-,!1!-1! ?*?ãml-Ha%um r,'lo«*o. os aborrecimentos e nervososdesapparecerfto e V. Excia. ficará jovem em pouco temoe
NAS PHARMACIAS
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Empresa Vlação Itapemlrim
Firmada pelos srs. tir. Augusto

.Seabra Moniz. ua qualidade tle
director-secretario, e Antônio Fer-
reira Penedo, como director-the-
soureiro, recebemos uma circular,
participando-nos a constituição des-
sa importante empresa, destinada
a explorar o transporte de merca-
dorias e passageiros em rodovias
de automóveis entre a Estação tle
Castello, a cidade de Moniz Frei-
re e a povoação de Conceição tle
Castello, situadas no Estado.

Emprehendimento de grande vul-
to, sob a orientação da actual di-
rectoria, será brevemente, com
certeza, um dos mais iníluentes
factores do progresso espirito-san-
tense.

Gratos á participação.
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Pelo oommerclo
WOMW4M *H*tmt::im,l,m*.,.tw»i

Dos srs. P. J. Cunha & Cia. re**cebemos uma circular, participan-do-no$ que, sob essa razão social.sr estabeleceram nesta cidade, emsubstituição á firma» individual de
G. M. Tenòrio. continuando com omesmo ramo de negocio — corre-tagem de café.

Agraciecemos-lhes a communica-
ção obsequiosa.

Os srs, Oliverio Soares & Cia.,desta praça, tiveram a gentileza denos participar que constituíram uma
sociedade mercantil, sob a razão
acima, para exploração do mesmoramo de negocio da firma anterior,
com os seguintes eleaientos. quesâo a melhor garantia de sua ido-neidade: Oscar de Sá Carvalho,
commanditario, Oliverio los^ Soa-res e Manoel Alberto Silva, soli-danos.

Agradecidos á participação.

^pllllllUIIIIIIIII^
f Caixa postal, 392.5 %
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End. telg. VEREDINO

1 Veredino de Aguiar & Cia.

«-Pilsener »
ír_ff*5
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CUTELARIAS,
FERRAMENTAS E

FERRAGENS
Avenida da Republica, 10

VICTORIA E. E. SANTOJ
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Cerveja ideal, genuinamente pura
E' a nova marca da cerveja, que a Com
panhia Antarctica Paulista acaba de lan
çar no mercado com verdadeiro suecesso

Representantes gemes nu Estado
do Espirito Santo

Anlonio Braconl <& Cia.
Vlcloria ^—•====j_______§ *»**««'««iiiii '¦¦¦¦¦¦iin-mnr umttmmt--,.'.*,
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Nunes, Miranda & C J
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Mr

ImfbrlAtfôres, etportíidorcis e representantes

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

( S. A.) Ltda. \

Distribuidores geraes, neste )Estado, dos aí amado s j
produetos

. **»'»¦¦ li — tm% V
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« GOODYEAR »

pneurna ticos, câmaras de
ar, correias, etc«* etc.

Tintas o vernizes «MURPHV»
para todas as applicaçóes :

madeira, ferro, automóveis, bicy- |cletas. etc, etc.
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ESCRIPTORIO :

Avenida ( apichahu
TELEGRAMMAS:

«OPHIR» VICTORIA

ai.MSlal--CilHH.3IM
VICTORIA

Espirito Santo BRÀSE,
Wi^** .-.-._.*..af-Àl»OAt-HM+i^Vt^,
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ITORAL DE ANGICO PELOTENSE

#

LICENÇA X. 511 DE iHJ DE MAKÇo DE i«*oíS

— LEIAM TODOS —

:c

« qur diz a verdade pela penna de um acreditado clinico de Pelotas:«i>r. Aivaro Drumond de Macedo, formado rela Faculdade de Medicina da Bahia*/utesto que ha muitos annos emprego na minha clinica o PEÍTORAI DK \S(\\LOTKNSE, que considero un
etc. etc.

tórias. l medicamento heróico, em todas as enferjn4dade"dãs* vfàsrespira
Pelotas, 10 de setembro de I920—Dr. Álvaro Dfumotã ãeMaceão..l*irma reconhecida pelo notario A. li. Diclter.

mm

t
tw Em VICIORIA : DROGARIA Ci. ROUBACB & ( o.

0 PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se era todas as pharmacias e drogarias de todos os Estados du Brasil.
Deposito Geral: DROGARIA EDUARDO C. SEQUEIRA-Pelotas
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SSADUKAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pepelle do ventre,
a
a

nín^ín pS™leS/i eezemas infantis, ene. saram em três tempos com
ZÍii?'Nb <VIC-rS4 1? ,6/2/l"B». Caixa 2J5000 rs. na ÔrogariaJ-alheco. 43-4/—Rua dos Andradas-I^io. E' hom e barato. Leia a bulla
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ras
Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são Mais

Perigosos do que o Veneno das Cobras. -j à&

Assim disse e assim escreveu o Dr. Peter Gray, clistincto Parteiro
e o Medico Especialista de maior clinica na Austrália.

Esta 6 uma Cirande Verdade, que o povo não deve nunca esquecer.
De uma carta deste illustré homem de sciencia, que recebi em Nova

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

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

dois sao muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!
" Por isto, eu só receito c aconselho qualquer remédio depois de

verificar durante muito tempo e examinar, com todo rigor, sc realmente
elle merece a minha absoluta confiança; porque não tenho o direito de
brincar com a Saúde e a Vida dns meus doentes.

" Foi o que fiz com o Regulador Gesteira e Ventre-Livre, quando
elles começaram a ser annunciados nos Jornaes cia Austrália c Nova
Zelândia; examinei-os com o maior rigor, durante alguns annos, em
minha clinica particular e também nos hospitaes, obtendo sempre as
mais brilhantes provas de que estes dois remédios são os melhores, sem
duvida nenhuma, OS melhores que encontrei ate hoje.

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

''Aqui, em minha clinica, e nos hospitaes, receito e aconselho muito
0 Regulador Gesteira e Ventre-Livre, porque, pelos admiráveis resul-
tados que consegui no tratamento das mais graves Moléstias, pude
certificar-me que são remédios de um Verdadeiro Medico Especialista/*

¦-.
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Muita razão tem o glorioso Dr. Peter Gray de fallar assim. *k

Eu também nào posso perdoar que certos indivíduos que não são
Médicos Especialistas, indivíduos ciue nunca estudaram Obstetrícia,
nem tem intelligencia bastante para eomprehender Cynecologia e outras
Especialidades diiTicillimas da Medicina, tenham a incrivel audácia, a
criminosa inconsciencia de fabricar e annunciar Máos Remédios para a
cura das mais arriscadas Moléstias das Senhoras!

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

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

¦í* "P «v*

Dacio Arthenes de Ávila

{Director da FiscalisaeCw da Propaganda dos Remédios
do Dr. J. Gesteira, nos Paizes Estrangeiros.)


