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CONCURSO ESP1RITO-SA 1XÍTENSE
DE DACTYLOGRAPHIA

organizado pela
ESCOLA REMINGTON DE VICTORIA

Tomando parte neste interessante concurso, dareis uma prova de
adiantamento do nosso Estado e tereis opportunidado de possuiruma machina de escrever REMINGTON,
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que será offerecida ao melhor dactylographo pela

Sociedade Anonvma Casa Pratt
Rua Jeronymo ponteiro, O!)

VICTORIA - ESTADO DO ESP. SANTO

PV,\

NOTA : - Para inscripção e detalhes do concurso diri-

gir-se á ESCOLA REMINGTON, rua Domingos
Martins, n 17 Vietoria.
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De quinzena

em quinzena
.*«••••-»• •«•••••• ••-»+*••«. >•••»¦*»?**•<»• *»¦»????¦»? è

I icchos de um discurso antigo, ainda nao publicado:
- • * * * • »«vos hem saheis como sào paupérrimos os nossos afchivos estaduaes, sobre quaesquer as-sumptos de literatura ou de historia, (pie o estudioso ou o erudito desejem esclarecer e fixar.Nossos melhores documentos, as origens luminosas do nosso passado, n«1o sei si ainda existemou si j;i se penieram nas btbliOthecas e arehivos europeus; sei, porém, que em Pernambuco, nanahia. na Blblipthêca Nacional, nó Arehivo mumfeipal r no instituto Histórico do Rio de Janei-to estão esquecidos documentos valiosissimos» insubstituíveis, (jue firmam e eluciddam vários

pontos controversos dos nossos registos históricos e literários,lor que os poderes competentes, as altas autoridades, qué têm, entre as suas obrigaçõesGonstUucipOflfiS, 
p dever iiol.ili.ssi.no de defender e propagar as letras e sciencins dos" s'eu-5governado, ainda nao se resolveram a proteger, contra os furores do tempo, a gana das tra-ças e a maligmdade da poeira, o nosso patrimônio histórico e as nossas tradições literárias ?A essa pergunta, que verruma o.s cérebros rle quantos se sentem presos, pela gratidão ásglorias e intortunios dos nossos antepassados, só posso responder, á latina, com a expressão

syllogistica — NÉSCIO.Us que, como eu, se dão aos espinhos da vida mental, na nossa terra, escrevendo para os
jornaes e levando sua audácia ate o extremo de publicar livros, que o pobre autor, para naoícar com todos ettçalhados, é forçado a passalos aos seus conhecidos, como si fossem l.ilhe-tes fie rira ou entradas de theatro - poderão dar seu testemunho a respeito dá justiça ou sem

razão destas minhas palavras.yue tem havido o mais cruel desamor ás questões de arte e espirito no nosso Estado, possoprovar-vos ja, sem buscas estafantes, citando-vos o nome predaro de losé de Anchieta —um dos máximos bemfeitores do Espirito Santo - de (piem. até hoje, ainda ha escriptos me-ditos, muitos pennejados em nossa terra è referentes aos seus homens e ás suas íormosurasnaturaes; e o nome do dr. Fortunato Ramos, lente da Eniversidnde de Coimbra, dc quemquase nada sabemos jjcmhrando-nos. ainda, o famoso poema marianno, em que um sr. Do-mingos Caldas, em !//<), celebrou, á maneira eamoneana, com talento e inspiração, os milagrescia l enha e que, somente íU annos após. em (854, viu a publicidade, sob os auspícios" donosso padre-mestre jub lado [gnacio Kelix de Alvarenga Salles, salvando-o do esquecimento.C^uem o escreveu, dando provas de alto merecimento literário, revelando-se poeta digno deestima e louvores, em estrophes singelas, espontâneas e correctas como esta :
«Eu sou aquelle que, cantando amores.
Muitas vezes ao som das doces canas»
Eisonjeei a vida dos pastores,Exaltei a belleza das serranas...» - não o sabemos,

* » » » « . . ,

Devemos auribuil o, como quer, no seu magistral compêndio de literatura, o nosso doutíssimoconfrade desembargador Affonso Cláudio, ao celebre vale bahiano Caldas Barbosa, o trovadorinvencível nos «angarreios da viola, o satírico mordaz de Bocage e Agostinh.o de Macedo
popular «£ aldas de cobre», que, já velho, ainda sabia escrever, nos álbuns das mocotlaso buscavam, ansiosas do seu precioso autographo, quadras deste teor-

— o
que

«Brasilia, toma cuidado,
Não bulas commigo, não :
vSi as pernas não se mexem.
tnda pula o coração» f.

t Conclue na pag* 6}
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EIS 
a farça judiciaria consum-

mada* eis qiíe Pllàtos em urna
como que comedia ridícula ía-

va as máos, após ter condemnado
o innocente, manchando nAo SÔ
a toga, como a jurisprudência do
seu tempo.

Christo, o innocente, è pregado
em uma Cruz. tendo ao iado dois
roles bandidos; a turba insidiosa
dignou-se conceder o perdão a um
delles: Pilatos, na sua fingida bôa
íú perguntava: «A quem quoreis
que crucifique : a Christo ou a
Barrabás»? «A Christo, Rei fios
Judeus», exclamava a multidão em
delírio.

EíÍ*o na Cruz ínfamente, carpin-
do dores lancinantes» setíentofde
uma sede ({ue o abrasa, no mo-
mento mais doloroso da sua \ iria
messiânica ; eíl-o que. Sublime e
Clemente, de braços abertos, inter-
cede ao Augusto Pae peta huma-
nidade ímpia e ingrata, que tâo
mal o havia julgado. «Pae, per-
doàe-1-fa-es;; porque nâo sabem o
que fazem». Prece humilde é sin-
gela, que sae dos seus divinos la-
biosr implorando o perdão para os
que o acabavam de condemnar.

Eis (jue um profundo silencio
se espalha por sobre a terra ; um
vóo de triste/.a envolve a atmos-
phera ; o sol que até então brilha-
va rom todo o seu esplendor,
diante de tanta perversidade hu-
mana, nega-lhe a sua luz bemfa-
ze ja*

A terra treme de pavor» o véo
do templo de Jerusalém rasga-se
de alto a baixo...

—3 horas!... Christo expira na
Cruz, regando com o seu sangue
n sua Obra de Redempcâo, cujos
frutos gozamos, ha vinte séculos.

Este» só este» Evangelho de Amor,
pôde mitigar as nossas horas de
tormento, só esta doutrina sublime
pode nos conduzir para o bem,
levando-nos á Mansão Celeste, li-
virando nossas almas das conse-
quéncia do peoeado.

O .... meigo Christo, deixa queeu, mísera peecadora, saiba ler e
eomprehendcr a Grandiosa His to-
ria uo teu Marhrio. deixa que eu
beije, pagina pór pagina, a Magna

Companhia Cervejaria

BRAHMA
¦mm. i ni li. i im ¦

TEUTONIA

BRAHMA - PORTER

MALZBIER
•4» 4Ê^ ' "*** i

as (eruejas sempre preferidas
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN-
? fili!

Rua General Osório, 8 IO
VICTORIA

— Estddo do Espirito Santo —

Carta do teu Amor.
Cheia de confiança em Ti» em

tuas mãos entrego minh'alma; aos

teus Pês curvo minha mesquinha
pessoa.

Luli.

g ARMAZÉM
j de seccos e molhados

*****************************

Neffa&Dallalunrri ir_ ¦ ¦ -_¦¦'-_ Ferragens grossas j»
por atacado, *

« *_ tt

Especialistas e importadores <le aguardente, álcool e \arque em alta escala» \
Endereço teleg.: NEFDALbA — Caixa postai, 3961 — Teiephone, 366 *

5 Hua V de Março, 12- VICTORIA- Kstado do Espirito Santo $atua i* de Março, 12—
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ly AO, tião 6 O Presidente

ila Republica* diz Stellinha,
li* apenas O nosso metlieo, o
Dr. Pedro Calvo. Papae. o
trata de vez etn munido de"Vossa Excel téncia" pontue,
diz elle: t4é$ o medico e ami-
go mais 4excellentei deste
muiulpi' — Perfeitamente,
disse outro dia o Dr. Pedro,
mas isto não me adeanta
quando eu chegar no ceu.
, , . ?—Não sabem vocês que
vou-me vêr em a pur na
(mando lá chegar?- Pan pie
Dr.? — Quando São Pedro
perguntar: "tfnem. 'stâ ¥hitn
e, eu lhe responder: u$OU eu,
Pedro Calvo;* ha de pensar
S. Pedro que eu esteja zom-
liando e 'fazem!*} 
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SEU 
campo de actividade não são as clinicas

luxuosas nem as salas solemnes de cirurgia; a
sua acção é nos lares. Diariamente visita-os, distribuindo consolo e alli
vio, com a solicitude de um verdadeiro pae.

Quando se trata de dores de cabeça, de dentes, de ouvido, nevral
gias, etc, elle receita, invariavelmente,

QFIJISPIRIJfil
sabendo que esse remédio não só dá allivio rápido e restaura as forças
deprimidas pela dor, como jamais põe em perigo a saúde dos clientes, por-
que a Cahaspirina nâo affecta o coração nem os rins.

E o Dr. Pedro Calvo está sempre repetindo com um benevolo sorriso
por baixo do seu bigode grisalho: 

"á meia noite é que apparecem as bruxas
e as dores. Ora, á meia noite as pharmacias estão fechadas; por isso é
preciso ter sempre em casa água benta contra as bruxas e Cafiaspirina
contra as dores."

;. -,?

C AFI ASPIRINA é o analgésico do lar*
Os médicos a receitam com cntliusias-
nto e todo o mundo a toma com abso-
luta confiança, para as dores de ra-
beca, dentes e ouvidos; as nevralgias,
aê conseqüências de noitadas, e.vces-
sos alcoólicos, etc*

Abayer;

Na próxima vez Stellinha lhes apre*
sentará o carinho de sua vida* o ^atnor

de seus amores**—a sna Habtu E a
mais humilde, porem, a mui* encanta-
dora da casa. Não deixem de conhe*
cel-a !

77 .VV:r;r;V;ÉÍV .. ._ . ' '•;&-, .¦•:':' --i&í.:.--r:-r«.::.-^' «JK'! 1
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DE QUINZENA EM QUINZENA
(Conclusão i

-¦"

Ou será melhor suppormos que o traçou, ao poema marianno da nossa referencia, Q penna rio
engenheiro I aldas, que, no século Wlll. aqui esteve muilo tempo, erguendo plantas das
nossas fortalezas coloniaes ? Si me objectarem que esse en> engenheiro, occupadissimo na sua
profissão, com o espirito sempre attento ás graduações da escala e ás torturas dos integraes,
re^ponder-vos«ei com o verso, que todos aprondestes na epístola do quinhenüãtn lusitano

Antônio Ferreira ~ nao fazem mal as musas aos doutores».
Ou nenhum rios dois o escreveu, cabendo aos excogitadorcs dm nossas antigüidades hiblio-

graphícas encontrardhe o verdadeiro dono ?
Mas come se ha de qualquer criatura entregar â pesquisa tle alguma luz para esse curioso
problema das nossas letras clássicas, si, de todas as paru-s, lhe negam estímulos, ao plisso

qüe se multiplicam os obstáculos?
Nossos documentos levam descaminho, sao criminosamente desviados dos lugares em quede-
veriam permanecer» e os que [iodem nâo querem mandar imprimil-os, esquecidos que o culto
á historia, aos trmmphos literários do passado, sfto o travo mais luminoso e signilicativo dos

povos cultos, «las naeôes civilizadas.
Quem d.i apreço, quaes os indivíduos que estimam e esperam qtie alguém ainda possa coltígí|

e annotar o nosso cancioneiro» o nosso íabulario, O nosso fofklore ?
Consola nos, porém, em meio dessas desillusôes, a convicção de que, embora vagarosamente.
Sobrepondo se ao* máximos entraves, leremos, ãígum dia, o consolo de vér reunidos, pormãos amigai e bemíazejas, todos os faustosos primores das nossas alfaias ant1ga&
Deus, que podia fazer milhões de mundos num sopro, num minuto, num instante, pnra nos dar
proveitoso exemplo de perseverança, de prudência e de methodo na feitura dos nossos traba-
ihos, gastou sete dias ou sete épocas na fabrica do magnífico templo universal, de que os

soes e as estrellas sáo os làmpâdfiríos brilhantes !
Nâo nos atílijamos, portanto, com ns angustias do (empo e continuemos lavrando a terra opi-
ma. onde as sementes ainda germinarão, nas farturas das messes infindáveis è nos frutos fe

<undos das colheitas honestas, om perpétuas primaveras!
A meia dúzia dos teimosos tradicionalistas de nossa terra, dos que acham que é laudavel de-
ver civíeo propugnar pela deíesa e conservação do nosso rico patrimônio histórico, literário e
artísticoi esses* coitados, nôo raro se vêem* por conta «ios seus escriptos, impiedosameníe
amarrados ú picota do escarneo pelos desdenhosos expoentes da turba ignara, que oádesèstima*

Kssa indifíoreuça ácàbrunhante amortece, muitas vezes, os mais nobres e generosos ideaes.
Dessas criaturas, (pie não alcançam o valor dos trabalhos literários na propaganda dos altos
méritos du cespede paterno, que recebem mal ou desdenhosamente iodos os melhores esfor-
ços intellectuaes, confundindo, na mesma apreciação inconsciente, os aljéblbes è os legitimes
valores, vingeu-se, num impulso de irreprimível revolta, a penna ac era da de Peçanha Povoa,
charaarido-lhes «indivíduos socegados por mollr/.a. brandos por indolência, tenazes no vicio,

distinctòs nrt obscuridade».

Victoria —-agosto de t(>27.
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^^^^H^^Hr ^-i^j^il^^áfk Para as doenças de I

r^ ^•v^,l ft>3k Senhoras e Senhoritas. 1
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*' JteJjHtkCT Combata as Flores Brancas, I
l^^v^^^^Hk ^J§6fi^^ *alta de r°OrãS> r®yr3s oscas- I
í? ^^^^^B^ "^&&all *as. suspensão,fluxo com dor I
|V wo«B^^^^^ ^jgfl ou dysmenorrhóa, Co li cas |
É^v."":vj Uterinas, . egras excessivas, I

BjfcjL^f^H^^^T ^1 Incommodos da idade critica I
^Inf^Hv e lnfínmmaÇÕes do Utoro I
H[ Wm )%\ \ Nâ° confundir com ou- I
I I JK , VfÀ\ I tros Regulador^es imita- 1

à VIM ; Ções do REGULADOR BEIRAO- I
1 $í I íkm í Keoisuufo no fe0flrt&seito rk. u Saaft rttaa. I

^BJ ,' -. ,' 
'ELI -mW

Concurso da carta enigmática
"*™^ÊHA^1mmmmmm«w^m^miÊÊmmmmmm^mÊmmmmm,+m^iMÊ^*mmmm

A 29 de junho ultimo, reali-
zou-sc. no Rio de Janeiro, a
extracçáo do sorteio do 5? con-
curso da «Carta enigmática»,
instituído pelo «Almanací. à*A
Saúde da MnlhetA para o cor-
rente anno.

Us números premiados de
pessoas, residentes neste Es-tado, íoram os seguintes: QÉ.306,eom 20D$000, pertencente aosr. José Epaminondas da Sil-vo, de Cachoeiro de Itapemi-
nm ; e 25.315, com I00$0©0, de
propriedade da sra- Maria Am-
paro Penna. também desáa ci-

a
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«Therczcnse F. C.»

4 SELDA POTOCKA<f
Remédios aremati_*ados para o trata-

mento scientifico da Pelle e do
Cabeílo —

Hy6IENE DA BELLEZA
A' venda na Pharmacia e Drogaria

O. Roubach & C.
- Rua I. de Março, 20 —

VICTORIA E E 5ANT0 %
*
^

De Santa I heresa, participa-noso di. fcdganl 0*ReiÍI\ <ie Sousa.11,1 qualidade dc seerctari,». ter si-'Mü imolada ali uma sociedade fie-sportiva, com <> nome de «There-senze F. £», {rmj0 sido acclarpa„

da a seguinte direciona *
Presidente cte honra, dr. [.ouri-vai de Almeida: presidente, drJose Luiz (.. asparini; vice-presi-'dente Jose da Silva Rosa Bomlim ;secretario, dr. Edgard 0'(Le\l.y fie Souza: 2? dito. Arnaiid Mel-o, • thesoureiro, Luiz Cardoso'¦'¦«". dito, (arlos Krederíco

Sfi

Drews; procurador, Fortunato Bo-nwo ; orador offíciaí, Orlando Som-
Commissâo de «sports» - Mano-ei Deodoro Vieira Machado, oí-

JUve.ra, D,*. Henrique Kusehi eFrancisco Jose Thinnea.
Ctrátos a participação.

«*^ ifii»^
Homoeopathia a mais escrupulosa e perfeita

em Tintura, Glóbulos e Tablettes
PIERUBINA

O

r*

^luedlo qne traz o bemjl£34f Cre/ho 83..0J. \ Oleo^ÍSdo*^£2?
feg~ /r wuafl 1 ngado dr bacalhau ern

estar -.a* «„i ^tsl A?„0n^P,atiV*8'.se,K80?t0'Serachei
_._- _w#

I \ Ole«

MORRHUINA

¦ >*v.

ALLIUM SATIVUM
^ro e sem dteta. Pesai-vos 30 dia*antes e 3f# dias depois

8ô é legitimo o ,ie Coelho BurbosaO, no3so5 Kodudo.*, enconirados cn todas a5 ptoàn-d» e
".sr

Coelh
drogarias de VICTORIA

Barbosa & CEnd. teleg. AI_LIUül-38. Rua dos Ourives 38 Rio H , 
"

Knviamn< ,*--.at.,,v. eS| Jü Rl° de Janeiro"0V Sl»tul^entes ua, guia para trata,* , hom«opatWco.
I^l^lIPlIPlPliillllIlPllPWilIiiilillllimmm^mmgw^ rnrr,„riir,B ,„. m

Nenhuma rev.sta nurifii i ¦¦ "^^ l}íDUDlica annunctos tao baratos a úteis auãnte , w5 S—"quanto a «Vida Capichaba*.
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PEKCINTAS

l—Km bue casos lhe parecera-zoavel o direito de matar?
2—Onde se extrema o amor do

%_m V* Ml W I w *

3~-Que lhe parece maia mil: uma
igreja, uma escola ou uma cadeia?
Pojf que ?

4>-Quaes os vícios humanos mais
abomináveis ?

5—Agrada-lhe o amor» sem di-
nheiro ?

6-Que conceito faz cia bèllèza,
sem virtude ?

7—Devemos dizer sempre àquillo
que pensamos ?

H—Quaes sâo os males maiores
de nossa época?

9— Poderemos ser felizes, sem
qualquer espécie dr religião ?

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

P<hIc a mulher dar ao homem?
12—Quando experimentou a maioralegria^em sua vida intima?
13—Como julga os homens ? Queferia deíJea, si fôsse dona de seusdestinos ?
14—Como vê o passado, como jul-ga o presente, quc pensa do fu*turo ?
I5--Que diz a respeito das süpers-hpões, dos augürios e dos vatici-

mos, deduzidos da letra, daslinhas
da mâo, do expressionismo ?Io—Podem-se justificar, algumasvezes, os amores aclulterinos ?

17-Não lhe parece um mal a des-
proporão de idades, entre os es-
posos, cm alguns casaes ?

I«-Devem envolver-se as nmlhe-res nos negócios de seus maridos ?19—Qual o romance melhor —polo
enredo - dus que já leu V

20—Qual o momento mais ventu-roso da vida ?
21 —Crê que o coração, ás vezes,

possa impor suas vontades ao cc-rebro V
22—Que pensa da velhice?
23-~Nq homem, quala tacha quemais o deprime-a aduJaçãó,a bruta-Iulade. o erotismo ou a ignorância?
24 — Quem mais requinta em cruel-dade -o homem ou a mulher?
25—Devem casar-se homens po-Dres com mulheres ricas?
26—Nos peccados de amoi, todasas mulheres cedem ã tentação, con-forme as opporiunidades ?
27—Que çiiais devemos apreciar—a belieza physica ou a formosura

espiritual ?.
28—-Qual a mais delicada expres-

são clâ sensibilidade feminina?
29—Quem é que se enfastia pri-meiro no amor —o homem ou a

mulher ?

30—E1 um bem ou um mala co-
qiieitetie? Até onde deverá eliaser levada ?

31 —Quancio r que as mulheres eo-meçam a desgostar-se de si mes-
mas ?

32—Que 6 que mais lisonjeiaâ na*tura! vaidade feminina ¦ . em casa,
nos salões e na rua?

33-Como define e ^céeita a poli-tica? Como comprchende e justi-fica os chamados direitos políticosda mulher?
34—Deverão ser recíprocos os de-veres dc fidelidade entre os sexos ?
35—-Por que ê que as mulheres seinfenorizam umas ás outras ?
36-Qual o mais repugnavel dos

peccados mortaes?
3/ —Qual a qualidade mais apre-

dayel e qual o defeito mais preju-clicial, tanto no homem, como namulher - lealdade, meiguíce, cora-
gem, paciência, confiança; inteili-
gencia, illustração, economia, ge-ncrosidade, trabalho, riqueza, ele-
ganem, formosura e pobreza, no
primeiro caso; c mentira, prodi-
galidade, feiúra, gula. bilontrice,
avareza, ciúme ou timidez, no se-*
gundo ?

38--Sèrá um «habito elegante)
fumar para as mulheres?

39—Qual a sua maior emoção, jásentida ?
40~Comosedevfc comprehendcr

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

41—Qual a profissão que lhe pare-ce mais conveniente â mulher?
42—Uma solida cultura intellectual

poderá reprimir os impulsos con-demnaveis do nosso instineto ?
43—E1 o beijo a prova suprema doamor ou da volúpia? Qual o con-

ceito que elle lhe merece - numeaso e noutro ?-14—Qual a mulher mais interes-
sante--a sentimental ou a cere-bral ?

o

4$—Que pensa da Moral ?
46—Umle nasceu?Qual o dia de

seu natalieio ?
47 —Que mais lhe prende o espirito

na pessoa de sua eleição?
40—Que pensa do Carnaval ?
49* - Como define o riso ? li 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 não fósse quem r, quem de-

sejaria scr?
55—Quaes são os seus heróes e he-

romãs da vida real? li* 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 capitai o tra-
halao ou a intelligencia V

OBSERVAÇÕES
As respostas poderão ser da-

das por qualquer dos nossos leito-
res ou leitoras.

—Só publicaremos as que nos
parecerem convenientes.Haverá, no linal do torneio,
um prêmio para o autor ou autora
das respostas mais origiuacs.

Attendendo a judiciosa obser-
vaçâo de uma leitora, nâo publica-remos mais as respostas sob
pseudonymos. As que já estão em
nosso poder tambem obedece-
rão a esse critério, salvo deter-
minaçâo em contrario de seus
autores.
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üs magros* fracos, nervosos, convalescemos e as panuri"entes recuperam a saude e as forças perdidas, usando 1 a 2vidros do maravilhoso fortificante VANADIOL
. Aconselhado pelos médicos romo o mais enérgico reconsti-tuinte do sangue e dos nervos. O VANADIOL, a-e rápida-mente dando saude, vigor e bem estar.

m A' VENDA EM TODA PARU
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-Somente em legítima defesa.
—No próprio desejo.

3—Uma escola, porque resume o
templo e a casa de correcção.

4- Todos o.s vícios centra a na-
ture/a.

5 —«Amor sem dinheiro, meu bem,
não tem valor... > quando SÓ existe
o amor do interesse..,

ô-.À belleza sem virtude? ê um
astro sem lu/, como a lua, que c
beba, mas não tem brilho próprio.7—Sim» sempre I O individuo. quetem caracter, é acima *\c tudo sin-
cero:édhe iridifferehtè a opinião
alheia, basladhe estar dc accordo
comsigo mesmo.

8~À falta de caracter, a igno-
rancia presumida, a liludinagcm,
o despudor, o sensualismo grossei-ro, o nivelamento do espirito, o
luxo, o interesse, a vaidade e o ci*
nema, com a sua escola de vícios
c de crimes.

t>—Perfeitamente. A religião é,
muita ve/,. um estorvo ua vida.
Delia necessitam os mutilados mo-
raes, que não podem caminhar sem
muletas. Comprehendo a religiãocomo o culto máximo daperfeição
phvsiea, elhica e intellectüal e tem
seu templo na natureza c 

"na 
pro-piia alma humana.

10—0 divorcio, legal, como me-elida morali/adora e não capa de
semvergonhismo eo horror a res-
ponsabiliclades da epi)eài é umes-
tadio da civilização e uma neces-
sidade para o erro, ou incompre-
hensão. de muitos cônjuges, Julgo-
o urgente, como uma válvula es-capaloria, para evitar a explosão
de uma caldeira. Elle traria a li-
berdade, a elevação moral e uma
possível ventura para aquelles con-demnados dos lares — lares que são
gehennas, onde duas feras sc de-
gladiam, sob o falso rotulo dc ca-
sados. isto e, n/tidos...

—Si o divorcio não existe, claro
e msophismavel. sob o aspecto le-
gal, não deixa, por isso. de ser
um laeto commum. porque aprisio-
na dois desgraçados sob o mesmo
teoto, sentados ú mesma mesa,
apparentando juntos na sociedade,
dormindo no mesmo leito... e «por
léguas de deserto, separados». Só-mente p divorcio, humano, legal-
mente são c criterioso, porá um
diquef& vasa invasora do adulte-
no.

11 —(guando o multhnsiatiisitto se
se impõe, desejar um filho do ho-
mem ,\^,julga amar.:, h< ,

12—NtScJia em que me senti ca-

paz de ser sé e viver de mim mes-
ma !

13 — Um animal necessário á pro-cieaç.áo e conservação da espécie
c á evolução da humanidade; um
bom companheiro, sendo illustra-
do e delicado. Si fósse dona de
seus destinos, faria dellcs simples-
mente... HOMENS;.,

I4--Ü passado: espelho cia sa-
bedoria antiga; o presente: tran-
sição dúbia dc um mundo, que apo-
drece ; o porvir: a interrogação
embriagada cie um Sileno.

15 — Scientiíicamente, deducções
que um espirito arguto e nnalysta
pócIcMirar com probabilidades es-
tatisticas. Vulgarmente» é o feti-
chismo ancestral das raças, alen-
tado pela ignorância, a tendência
mórbida para o desconhecido c o
mysterio,

16—Não o justifico em caso al-
gum. Si o adultério é um affecto
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Fala o medico -
«Tudo isso passa. Dentro de

alguns dias nada mais sentirá.
K doudhe parabéns, Excellen-
tissima, porque veio consultar*
me* a tempo de recobrar a sua
preciosa saúde. Vou receitar-
lhe o remédio, que com a
con banca maior prescrevo em
todas as enfermidades uten-
nas : é o EUGYNOL — Salva
o Sexo Feminino.

Uonvem usai o hoje mesmo.
\i efíleaz nas Iuilamniaçõcs.

Cobras do Utero e Ovarios,
Suspensão, I íemorrhagia, 1 le-
morrhoidns, Anemia. 

* 
Flores

Brancas, Corrimcnto, Manchas
do Rosto.

• - 
# »»i >***. .# 

*

Vende-se nas Pharmacias
e Drogarias.
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fora de !ef, legalmente, é um cri-
me. Como jurista, nelle encontro
apenas a «iirimente da privaefto dos
sentidos. .Mulher, porem, e artista,
algo sonhadora no positivismo da
existência, o Amor é, para mim, o
factor máximo da vida, inspiração
fecunda dos gênios e floração das
almas, collocádo no vértice do tri-
angulo social: — Familia, Pátria e
Humanidade; nâo o submetto ás
leis, por considerado o Lei supre-
ma. Assim, como o sol não se pren*de entre as paginas de um código,
penso que o direito de amar não,
sc esmaga no preconceito, muita§.',
vezes absurdo, de um dever sem
direito... ou sob o rigor de um Cp-
digo criminal em que, apenas,a mu-.,
lher é delinqüente*

17 — Physiologicamente, sim; mas*,
moralmente, em certos .casos» é um
bem, si a união não sé funda 50-
mente nos appeütes grosseiros dos
sentidos.

WJ—Sendo elia realmente capa?
de entender seu marido; tendo o
preparo necessário para agir nos
meandros dos negocias do tttarido*
e substituil o mesmo, si assim fôr
preciso, não só deve envolver-se»
mas até ajudal-o, ourientando-o com.
carinho, auxiliando^o com a pers-
pieacia. inducüva, que é um apa-\
nagio cio sexo feminino,

\9~(J tnl raso de Gabriel l)'An-
nun/io c í/amlet, „a tragédia de
Shakspeare,

2«>—AqueHè em que crieÍM. como
Deus.

21—Xão o creio, si o cérebro è
cérebro. O coração sé impõe stiasi
vontades^a quem nâo tem vontade.

22 —E' orna estância veneravel e
tem também a sua poesia, como
todas as idades* Vi um remanso
tranqnillo para a([ueUe que não c«*de
no ridículo, de, êm pleno declínio;
ainda querer fingir cie moço... A1
velhice é^cottio úm gesto que abeií-
dôa, recordando um raio de sM
doirando o nevoeiro frigído dó inJ'
verno. Devemos envelhecer; como
as arvores; na phrase de l»ílací
¦«como as arvores fortes cftvelhe-
cem, na gloria cia alegria é da boá-"
dade».

23—Tudo o què deprime o hpmenr:
c uma fac^lia. A mais abomirurvele*
a ignorância, que gera lodosos de-j
mnis defeitos moraes*

24—A íiudherit sem epotesíacão;,
o horqeni c^impulsivo, violbnto,bru-*
tnl; stu gesto c rápido; a mulher,
é dissimulada; diaíarcè* , agp 
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tamente, num masochiamo cruel e
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vagaroso, como a gota dágua tios
chinczes.

ZS—Nada mais agradável para avaidade da mulher do i\ue comprar
um homem..* especialmente *#»i um
tido. E* a única maneira de tornar-
se suptrior e govcrnai-o como mn
cavailo bravo; deixar de ser es-
crava, para ser senhora... Actual-
mente» é uma das compras mais
vulgares. Entretanto, penso : um
homem de brio, um individuo de
Caracter, jamais se vende esc une
a uma mulher rifa, mesmo sob a
iàlva-guarda da separação de bens...
tanta vez phantastica...

26—Ndo. A mulher virtuosa mio
Çéde nunca. quaesqucr <|uc sejam
as tentações e as opportunidad<ís.

27 —A belleza espiritual, que sem-
pre supera a phvsii a, contingente.
e as mais das vezes artificial.

28—0 pudor, a lagrima»
29 —O mais sincero: o homem

depois da posse; a mulher, quandoa ierc a primeira brutalidade, sob
qualquèi1 aspecto.

30—E* um bem. porque a facei-
rice c uma .enuncia para o bello;
c um mal, quando, levada ao exa-
gero, se transforma em vaidade.
Deve estende-se até padè culmina
o bom gOSfò e reílectc uma perso-nalídade.

31— Quando nâo podem mais se
illutlir.

32— Em casa : o socego c a har-
monia; a permanência do homem
amado, si elle sabe amal-a, com-
prehendel-a e valorizal-a ; na rua:
os olhares cubiçosos dos homens;
no Raíáo: o estrabismo despeitatlo
..das outras... '_+

33 -Politica, entre nos. ó a pou-ca vergonha tios homens. Acceito-
a, e .mo a .'irte de bem governaruma mulher volúvel: a republica.
Compreheudo os direitos poli ficas
d», mulher, os que a lei lhe faculta
e <> homem contraria; ellts se jus-tnu .un simplesmente no voto se*cn: to...

34^Naturalmente. Pcn$o que mãodeve exibir o que nâo sc poHe dar.
IN lori M, si o homem nâo guard«# fidelidade â mulher, tomo pudeexibir, om luxa, o que nâo c ea-
p&z dc lhe offçrecer? Aliás, q exemplo é <» melhor educador..;

35—Porque desconhecem o pro-ceito socratiano: NOSCE TE IP-SUM.
36—A inveja.
87—No primeiro caso, a tpialida

de mais apreciável, no homem* e
na mulher, é a lealdade : no se-
gundo» para ambos, o defeito mais
prejudicial é a mentir.».

38 —Nào: todo o habito ou vicio,
que nivele a mulher ao homem, a
deprime e afeia

.39—A emoção tle me sentir mu-
lher...

40—Chrysalíida, que se transíor-
ma em borboleta. Lepicloptero es*
tonteado a ensaiar o primeiro vòo,
Um ser que começa a ter eonsej

encia de si mesmo e rompe o ca-
sulo, onde dormiu o Som no lethar-
gieo tia passividade, para o surto
libertador tia acçáo c a liberdade
do 1'uitiro.

fl—Toda aquella em que possamanter-se eom proficiência, altiva
e honestamente.

42— lndubita\rfinriiie. A cultura
intellectual r um freio» mas quantio a acciona a vontade educada e
enérgica,

43—Ambas as coisas, conforme
a emoção que exprime, ('orno pro*
va de amor, dd-se num êxtase:';
como prova de volúpia, troca se
num espasmo. 0 beijo ê nada e é
tutlo: uma alma qué se entrega,
ou uma vida qüe so lecunda...
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44—A cerebral, porque ó uma ori-
entadora que nâo va illa. A senti-
mental é sempre uma vfetimá. Fi-
gura um tios pratos tia balançado
coração, emquanto a cerebral é o
liri dessa mesma balança,

45—A Moral c a seiencia das
SÒiencias; a trilha única pí>r ontle
o homem te approxima tia verdade
e tio bem, Nào a moral estreita tios
oathecismos, que mata a persona-
lidade, mas a Moral que tende parao aperfeiçoamento da natureza hu-
mana, tornando o individuo con-
scient tia responsabilidade dos sons
actos e da integraüdade tio dever.

46—Na invicta cidade tia Victoria,
capital tio Estado cio Espirito San-
to, que a PENHA defende como
um baluarte c o mar*beija com tor-
nuras rie amante insaciatlo. liem
perto tio ceu» ao marulho fias vm
gas. no dia 12 de março, ao expi
rar do dia no poente.»

47-A bondade tle mãe no phv-sico de um homf.rri; a alma de ori-
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anca num organismo tie athletae
a superioridade tio espirito na gan-
ga da modéstia. 0 ahruismo e a
toleram 'ia.

40 —E* a única t)pporluuitlade fm
que o indivíduo so mostra tal qualé. E* o seu momenio de sincenda-
tle: cmào, elle veste phnntasias e
alivcla mascaras,., paia se mostrar
ri ú...

49—u riso? im movimento mus-
cuiar cln face. quo arregaça os la-
bius* na emoção río prazer pu no
arroubo de uma alegria, quandonâo r um sarcasmo do desünOi co*
mo o dè GwÍnpiaittfou a ironia de
uma dôr. que í>e nâo pode chorar.
e íica a morrer nas dobras de uiv
sorriso,,.

0 pranto? um estado dalma ; o
nervosismo de uma excitarão ; o
paro.w sino tio soffrimento ; ã raivatie uma injuria, que nâo se podevingar. A\s vezes lambem ô a emo-
Çáo de um júbilo muilo intenso,
que Se refleete cm lagrimas, como
a chuva através do sol.

50—Quando ? Quem dera que fós-se jâ !... Como? Pairando... eomo
a.s águias morrem...

51 —Deixar de ser o que sou : çorno mou pensar, o meu querer, o
mou domínio, o meu sentir, o meu
espirito, a minha gloria e o meu
orgulho, principalmente.

52—0 amor tle meu pae...
53—A desgraça nào existe, si

soubermos fazer delia unia ara ou
um degrau. E' o fundo escuro da
Felicidade. Como gosariamos a ven
tura. si nâo fôsse a desdita9

n4 - Eu mesma,
55—0 homem que sabe cumprir

0 seu dever e a mulher que •'- máe;
todos os sonhadores e paladinosdas lendas orientaes.

5d-0 de calmaria, que é o som-
no tias tempestades.

57—Pão e água*quando não pas-so a pâo e laranja...
58— Apesar da pecha da ingrati-

dão com que mimoseam o seu sexo.
é, talvez, par gratidão, que elia ama
ainda e quasi sempre,

59—Conforme a expressão.
60—-Quando a vida é urna clòr, o

Suicídio é nm direito; quando avida é uma infâmia, o suicídio éum dever; quando a vida é uma
covardia, o suicídio é uma gloria.

61 Porque nâo, si exprimir sin-cericlade ? A lagrima é a expres-
são mais sublime tio sentimento.

62—Os três conjugados: o tra-
balho ô inútil sem capital ; este é
nullo. si não fôr inteiligentemente
applicado. Em totio o caso. quan-do a venahdadc domina, o dinhei-
ro tutlo supera.

Hio. 22—7—27.

Guilly Furtado Bandeira
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O JOGO
"f

jogam
amam,

corno
Ci) mo

os
osOS 

jogadores
^amoradosbêbados bebem, n necessária,

cegamente, sol> o império duma for-
ça irresistível, lia indivíduos con-
sagrados, ao jogo, coaio ha indi vi-
duos consagrados uo amor.

Quem inventou a.historia desses
dois marinheiros possuídos da lou-
cura cio jogo ? Naufragam depois
de terríveis aventuras e só podem
escapar á morte, saltando sobre o
dorsu duma baleia. hnmcdiatamen-
te tiram os ciados do bolso e co-
meçam a jogar. Cada jogador e um
Cesses marinheiros. Ila no jogo
qualquer cousa, que revoluciona to-
das as libras dos mais audazes.
* Tentar a sorte nâo é uma volu-

,gia medíocre. Náo é uni^ prazer
sem .embriaguez gastar num*;^-
gundo, mezes, annos, toda uma-vi-
da de tcnjpr e de esperança, í|n
ainda náo tinha d ex, annos, quaq-
do o professor Grépiut aps leu em
.ciasse a .tabula do llomem ,e„_Ãj
Gênio, Apesar cio lempo recordo*
a melhor que se a tivesse escuta-
do neste momento.

0 gênio entrega ao menino um
jiovello de linha e lhe disseü«Esia
Unha é a de teus dias. Toma-a.
Quando quizeres cjue o. tempo pas
se desfia, a linha; teus dias decor-
rcrao rápidos ou lentos, segundo
tenhas desenrolado o novelío, a-
pressada ou vagarosamente. Si.n£o
tocares na linlia, permanecorás ha
mesma hora e estado da lua exis-
Umu: ia».

O menino tomou o novello: em
seguida» desenrolou-o para se con-
.verter vium homem, depois para se
casar com a sua amada; depois
para ver crescer seus filhos, para
obter empregos* dinheiro» honra-
rias, para esquecer os cuidados;
evitar soífrimentosn eníermidades
sobrevíndas com à idade, emíim
para terminar a velhice importuna.
Viveu quatro mezes e seis dias,
desde que recebeu a visita do gênio.-Pois bem : que é ov*$ogo, sinâo
la arte de experimentar, num se-
gun4o,as mudanças que o destino
necessita, de ordinário, muitas ho-
Tas e muitos annos para produzir:

fa arte \le sentir num só instante
as emoções dispersas no lento vi-

t*ver dos outros homens: o segredo
ide vivei* toda uma vida nalgüns
minutos; em summa.o no vello cie
linha «i^ gefficv?

"»

f:.

',.-

© jogo é à luta • corpo a corpo
com o destino*, VJ o .combate fie
Jacob com o an^o.. E1 o pacto do
dr. Fausto com o diabo. Joga-se o
dinheiro, isto c*4a possibilidade im*
mediaUa, infinita*.

-a* y>c -v *- •«* "ir ¦&• y* •*-^ vv '%—jc ¦_»- w -«" "arar^* *nnr inrfl
.¦..- - ¦¦  ¦ ¦*¦"-

^& carta que vira, a bola
roda concedem ao jogador parques
e jardins, tampos e bosques, cas-
tellos que apontam para o céo as
suas torres ponteagftdas*^. *

Sim, festa bolazinha, que rodopia,
contem muitos declares de rica
terra, telhados maravilhosos, cha-
mines esculpidas que se reílrxtcm
nagua clara do rio; thesouros ar-
tistícos; relíquias de gosto, jóias
prodigiosas, os corpos mais formo-
sos db mundo, ate as aimas que
qjnguem supporia venaes ; todas
â$ condecorações, todas ,-as hou-

I lAül.lW I II lfl" lt lll' 1 
 "i;;.'l  ""'"T 

[ 
"'""¦-  i. -li.. ii.ii ^^mmmmmmmmj.SfM

ras, toda a graça e todo.g) poete
da terra.., Que digoi Resume mui*
to maiâ,»qMC isto; encerra o sonho»
li quereis que não se jogue V -Si o
jogo não íizêsse mais que conce-
der esperanças infinitas, si mos*
tràslè, somente, o sorriso cios seus
olhos verdes,pào seria tào amado.

Mas elle tem unhas de diaman-
teié terrível; quando lhe apraz, dá
a miserta e a vergonha: por isso
todoso adoram. À attraçâo do pe-
rigo solidifica íundamente tod^s
as grandes paixões. Hua voiuptuo-
sidade produz vertigens, Ü prazei*
Biesclado de terror embriaga, lia*
vçr£ nada mais terrível que o jogo?
Nôot o jogo dá, toma; suas nuòés
não sáo as nossas razoas. E^nui-
do, cego, surdo. Pode tudo. E% um
Deus.

Anatole Franco
i»i_,<)*n>)ni .; i ni
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A lamina está sem
pre no seu lugar o
canismo para afiai
está sempre em (
dem. Basta passal-a
no aíiador umas pou-
cas vezes para gozar-
se ániais suave, rápida
e perfeita das barbas
feitas.
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O VERBO CONVIDAR
Certo dia tive a honra de ser

convidado para assistir a uma ses-
sAo solenne, na sede social dum
club recreativo, cujo propósito era
tratar de assumptos de interesse
para o mesmo.

Para satisfazer a iáo obsequioso
convite, o único meio condizente
era comparecer á sessão, embora
estivesse oecupado; e, em dous
pulos, lá estava eu, corresponden-
do ao amável appello.

Assim que cheguei, abriu-se a
sessáo. O sr. presidente começou
dc falar, e, dahi a pouco, disse o
¦eguixlte: «Convido ac sr.... a to-
mar parte...» Neste comenos. um
companheiro, que estava ao meu
lado, carregando o sobrolho, inter-
rogou-me, em tom arrogante:

Convidar ao sr....? Para queaquelle ao?\ e continuou com des-
dem :

Ufn presidente, figura táo no-
bre, cuspmhar-nos semelhantes as-
nidadesV! E' intolerável ITranquillize-80, meu caro ami-
go, porque semelhante agastamen-
to, ao presidente, náo passa de
uma sem-razâo, respondi-lhe eu.Mas, entáo,conviaarao é certo!—JE por que náo ?

Porque o verbo convidar está
Construído com dativo de pessoa,o que coristitué erro.Contesto. Pode-se dizer, á von-
tade, chamar ao sr. e chamar o sr.
Tanto a primeira como a segunda
fôrma sâo clássicas.

Provas V
Vou dar-lhas, mais tarde, com

prazer.

Já faz, seguramente, um anno queisso se deu no tal clube, e só hoje
é que me lembrei de escrever o
presente artigo, defendendo a for-
ma aceusada de errônea, por meu
companheiro.

O verbo convidar pode vir regi-
do tanto com dativo como com ac-

cusativo de pessoa, indifferente-
mente. E para verdade, citarei,
abaixo, exemplos clássicos, queabonam tanto o primeiro como o se-
gundo emprego de convidar.

De Laudelino Freire, Verbos Por-
tuçueses, pag. 86, colhemos os se-
guintes exemplos .

«Convidou a outras (senhoras)
suas amigas a que viessem a hon-
rar a...»

(Cuervo)«Convidou ao viajante
aque repousasse um pou-co.»

«Convidou ao própriofilho para testemunha de
seu segundo consórcio».

Em Castilho,o clássico irais apu-
rado de nossa lingua, encontramos
a seguinte frase, ã pag. 213 do li-
vro Amor e Melancolia :

«Convidava ao poeta
para vir colher frutos».

Dc Bluteau, Vocabulário Portu-
gues & Latino, T. II, pag. 525, co-
lhemos o seguinte excerpto :

«Convidaváo com as
mercês aos vassallos».

A Nova Floresta do Pe. Manuel
Dernardes, T.III, pag. 427, depara-
nos o seguinte-

«..., e assiste ao pédelle um varáo de gran-
f de dignidade, que nas

máos tem uma harpa de
dez cordas, (jue toca com
grande suavidade, convi-
dando a todos que can-
tem...»

Seis exemplos sáo bastantes, para
provar que convidar ao sr. é forma
corre< ta.

Vejamos, agora, o que diz o sa-
bio Laudelino Freire, em seu livro
«Verbos Portuguezes», á pag. 87 :

«A forma mais usual deste ver-
bo é a bitransitiva : convidar ai-
guem a alguma causa, ou paraalguma causa. Também se diz:
convidar a alguém para, ou a- e
convidar copn alguma causa a al-
guem».

Pelo que lica exposto, fácil é vèr
como era injusta a critica do meu
companheiro.

Para aproveitar aopportanidade,
vou tratar de outras particularidm-des inherentes ao mesmo verbo,

As modalidades de convidar sâo
em grande numero, e, igualmente,
sáo-no as acepções, em que esse
verbo é tomado.

, Segundo Joáo de Deus, convidar
significa :

«Pedir para assistir a festim, ce-
remonia,» etc; «attrahir, excitar.»

Bluteau dá-lhe, também, esta ac-
cepção ;

«Attrahir, fazer vir vontade.»
«Dar alguma cousa por algum ser-
viço».

Erei Domingos Vieira define:
«CONVIDAR, v. a.(O hcspanhol

c o provençal tém convidar, #lo
latim invitare, com a mudança da
preposição, pela influencia de con-
vivinm)* Chamar, pedir a alguém
que venha tomar parte num ban-
que té, numa refeiçáo, etc.; ou que
assista a uma funeçáo, a uma cc-
remonia, a um divertimento ; fazer
convites. —«Nào ha nenhum que
nào folgue mais de me conviaar
com o jantar, que dar huma esmo-
la a hum pobre».

Antônio Ferreira, Bristo. act. li,
sc. 2. —Convidam os Mouros que
se achassem presentes ás soleni-
dades dos bautismos, e vissem a
liberdade, o furor, e alegria, com
que os eatecumenos o recebiam :
a de vacam, a reverencia, e santi-
dade, com que os padres o ceie-
bravam, sem outro respeito nem
interesse que o da salvação das al-
mas, amor, e serviço de Deos.» Eu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier,

Eiv. IV, cap. 10.
Vendo tudo irse a perder,
Os amigos convidava
Já porém náo de viver
Mas d'assi juntos morrer,
Na sua lirn^ua os chamava.

(Conclue na pagina Jó)
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A l,oçáo Brilhante é o melhor especifico para»ms affeCÇOefl capilares. Nào pinta porquê nào é tin-;
tura. Nâo queima porque náo contem saes nocivos.!
E* uma fórmula scientiíica do grande botânico dr.j
Ground, cujo segredo foi comprado por 20tí contos.:

E' recommendada pelos principaes Institutos!
Sanitários do extrangeiro, e analysada e. autorizada!
pelos Departamentos de Hygiene' do Brasil.

r.—Desapparecem completamente as raspas e
affecções parasitárias.

2*f—Cessa a queda do cabello.
3*.—Os cabellos brancos, descorados ou grisa-Ihos voltam â côr natural primitiva sem ser tingi-

dos o u queimados.
4"—Nos casos de calvice faz brotar novos ca-

bellos.
5*.— Detém o nascimento de novos cabellos!

brancos.
6'. —Os Ccfbellos ganham vitalidade, tornam-se!

lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.
A Lõçfiõ Brilhante /* usada pela alta sociedade;

de vS. Paulo e Rio.
A' venda em todas as Diárias, Perfumaria*'

e Pharmaeias de r ordem.

TEIXEIRA & SILVA
COMPLETO SORTÍMENTO DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS. CRYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
,H,r- ''¦"% '

DROGAS.
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Recebem gêneros do Paiz á consignação
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0 naufrago,qua nào vae na onda, appella para o JATAHY PRADO,a única salvação para m sua Bronchita
Náo acceiteis melhor e nem tâo bom, porque não ha outro que o iguale.

D istribuidores: ARAÚJO FREITAS & Cia. - RUA DOS OURIVES, 68 e 90
Fabrica BARÃO OE 1TA1PÚ, 17 — Ko fio Janeiro

Dar annunefos á «Vida Capichaba» importa em »ugm#nto certo dt? lucros.
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Poupas civis e militares

sob medida
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Desejávamos trazer ainda, paraestas columnas, algumas notas so-
bre as experiências feitas com o
médium Mirabelli, porém, um ou-
tro Facto mais recente vem desper-
tando a nossa attenção. Segundo
o relatório do sr. Joáo Prestes, os
scientistas de Londres acabam de
voltar as suas vistas pesquisado-ras para o Lspiritismo,procurando,
por meios engenhosissimos, desço-
brir a fraude ou constatar a vera-
cidade dos phenomenos, produzi-dos pelo médium.

Nunca experimentámos tanta an-
siedade.

Nâoé (pie tenhamos receio de que,amanhã ou depois, os scientistas,
que ora se dedicam ás pesquisas^-" venham desmentir os phenomenosobservados pelos grandes homens,
que honram sobremaneira as filei-
ras dos propagadores da Terceira
Revelação, sohdamente codificada
nelo luminoso espirito de Allan
Kardee.

Náo; não tememos tal cousa e
nem táo pouco receiamos a opL
nião contraria dos illustres sábios.

Somos convencidos da origem
divina do Espiritismo e somente o
Creador pode destruir as suasobras.

% O que observamos a todo ins-
tante sôo, apenas, palavras, alicer-cadas no dogmatismo ierrenho ou
no interesse monetário, que se per-dem diante da prova insophisma-
vel dos factos, que presenceamos acada passo.

A nossa curiosidade, se aguça(ada vez mais, porque, conforme
lemos no «Correio da Manhã», de13 de junho deste anno, já os sa-Lios londrinos chegaram a obteralgumas provas, aliás bastante co-nhecidas por aquclles que estudam
os phenomenos espiritas, mas, mes-mo assim, dignas de menção porterem sido registradas por moder-
mssimos apparelhos adaptados ásexperiências, para que os sentidos
humanos não fossem suggestiona-
dos e a mystiíieação tivesse Iogar.

ínstaliada nos ultra-modernos Ia-boratorios da Sociedade de Pes-
quisas Psyehicas de Londres, acommissâo escolhida pela Royal
Acaclemy e composta dos seguintes
membros : dr. R. % Tillvard, medico
de nomeada, «cientista de incontes-
tavel valor e perito nos trabalhos de

'e •X

ESPIRITISMO
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laboratório; lord Saiuis.um dos maishábeis juristas da actualidade, eu-
jas pesqutsas o tem levado princi-
paimente pela psyehologia do cri-
me; a condessa de Mulmesbury»
verdadeira sacerdotisa da mediei-
na, com longo tiroetnio pelos hos-
pitaes; o .dr. R. I iclding-Ould, um
do.s astros tia medicina moderna,
occultista profundo e com vastos
conhecimentos adquiridos nas via-
gens emprehendidas ao Oriente ; o
general sir Krnest de Urath, deste-
mido soldado de sua majestade
britanniea e também snentista devalor; miss Hermome Ramsden.
vice-presidente ria Sociedade de
Pesquisas Psyehicas da cidade deLondres; o dr. Harrv Prince, re-
preseníando os Lstados 1'nidos, eo professor Mans Drisch, da Unirvorsidade de Leipzig, delegado daAllemanha scientilica, mumu-se de
de toda espécie de apparelhos einstrumentos de precisão e, em
quarto hermeticamente fechado,
prosegue nas experiências dos phe-nomenos, que são provocados pormeio de um médium escolhido.

Todas às precauções foram to-madas, havendo iiluminação artiíi-ciai, renovação de ar e uniformi-zação da temperatura durante assessões expenmentaes.
Com medida.-, outras que assegu-rassem a garantia das pesquisas,chegou a commissâo a obter o se-

guinte: «O sismographo marcou
certa commoçâo phvsica no mo-
mento exacto em que o médium
recebeu ou se poz em contacto
com um espirito qualquer. Este ap-
parelho registrou differentOs gráosde intensidade nas varias commu-
nicaç.ões de cada sessão.

Nota-se que a intensidade da
commoçâo registrada variou sem-
pre de. accordo com a disposição
ou temperamento do espirito invo-
eado. A's vezes, a commoçâo mar-cada era fraca e outras vezes enor-

me. Alguns espíritos eram mansos e pacatos, outros turbulentose ingovernáveis. E o curioso éque o espirite, que levou o sismo-
grapho a man ar a maior vibração,foi o de uma menina italiana, cujonomn em vida havia sido Palma,Antes de eahir o m diurrí em tran-se o seu pulso ba|e 94 pulsaçõese. emquanto permanece em transe,o numero sé eleva a 134. por mi-nuto. r

o tluTmographo. instrumento quiregistra graphicamente a curva datemperatura, provido de um relo-
gio.íjuc .estampa o segundo exactoem (jue qualquer mudança se ei-fectua, demonstrou (jue a appro-ximação de um espirito oceasionauma sensível queda na temperatu-ra e que a sua retirada coincidecom a volta da temperatura ao seuestado normal.»

Diz-nos ainda o sr. Joáo Prestes,
que, além dos phenomenos meti-cionados.se realizou uma expenen-cia curiosa: «Sobre a mesa queserve para as sessões foi colloeadauma caixa de madeira de lei mui-to íorte e hermeticamente fechada,com o conteúdo^bem medido e
pesado.

Depois da caixa ter sido movi-da na mesa, perante os olhos detoda a commissâo, sem que komvesse a menor possibilidade dequalquer mão humana tocaí-a oseu conteúdo foi de novo pesadoe notou-se que o peso havia .li-minando sensivelmente.»
E , portanto, anciosos que aguar-damos o resto das pesquisas eciemos (jue não erramos, dizendo

que assim eomo o Magnetismoíoi baptizado com o nomecie Hvp-notismo para ingressar na saemcia, o Espiritismo, por certo, comnm outro rotulo, muito em breve,sera offieialmente reconhecido pç-los orgulhosos de hoje. ü
lm pouco mais de paciência eé bem provável que. mau grado ocombate ({ue se trava com o Lspi-ritismo. os seus adeptos empu-nhem gloriosamente a bandeira dnvictoria.

Aguardemos, pois, porque nâotardara o dia em que veremos rea.hzada a dura i verdade : rira hin?
qui nrn ie demier.

Victoria, 7*8-927;
Aylouma

N«%*»«$ Emnunctos \ igfnaw 3 0 com boa collaboracão o quo to*na a sua leitura infallivel.

IB
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As notabilidades médicas das 5 partes do mundo recommendam
a: " F* II É3 UMALIIX A S

o especifico do RHEUMATISMO. *¦ "%•'-'¥#¦. /
i . >i | !¦ -> im ¦"-•^-------«¦¦--ip-----aai-|p

Infallivel do tratamento do rheumatismo, dores sciat^as, nevralgias, dores musculares e gota.'"'
NAS BOAS DROGARIAS E PHARMACIAS ,^i*.í.g *
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Capital: 3.400:000$000
Sede : COLLATINA E. E SANTO

Proprietária dos fértilissimos terrenos do valle do Rio Doce dotadosde maravilhosa riqueza de madeiras, sorvidos pela E. F. Virtor,Minas, a 6 horas da capital do Estado, e tambem dos valiosos torrenos do Caparão, no município do Alegre. As vendas são feitas a di-nhe.ro e a longo prazo, ern lotes de 25 a 30 hectares e em áreaspara fazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais vintejosas. tendo, principalmente, o objectivo rla colonização.'
Directores: Dr. Attilio V/ivacqua e lldefonso grito

• • —-*. *••»-•*.» ? •

Informações: Em Victoria, com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Sá de Miranda, Carta
d aut. Pereyra.

Gil Raposo <o'a lirigoa varredoura
O prato alimpa em duas larnbedcllas.
Por se vingar rio logro,
Deixa passar uns tempos,
E o convida a Cegonha. Eis elle logo:
«Com muito gosto. Eu cá c'os meus

[ amigos
Ceremonias não uso.»

Eranc. M. Nasc, Lafontaine, liv.
I, f. UJ. Figuradamente quer dizer
attrahir:

«Convidar os artífices
com prêmios».

(D. Vieira)
«Convidar com prêmios

os vassallos para bem.»
(Antônio Moraes. DÍCC.)

Convidar a/guem copn alguma
cousa è o mesmo que presen tea-
lo, offereeer-lhe alguma cousa porbenevolência :

«Minha tia, que me
convidava sempre, quando
iya a sua casa :»

(Ferreira Brito, apud Moraesj
«Cotniiduvão com as

mercês aos vassallos.»(Bluteau)
Eiguradamente quer di-

zer ainda .
Maltratar, dar pancada:«Convidou- o com um

bom par de arrochadas.»
(1). Vieira)

— Provocar, incitar --:
«O dia convidava a pas-seio.»

(Idem)
E quando do descuido assi guiado.Em que tantos cuidados o traziáo,
Caminhava de tudo descuidado
SenAo do que elles nalma rcpetião,
De uns resplendores súbito tocado
Tornava, e vio que d onde lhe sa-

| hião
Era o sitio tal, tal a aspereza,
Que estava convidando a mor tris-

| teza.»
(Rohm de Moura. — V. D. Vieira)

Bom tempo, quando segura
A cabeça s>ncostava,
Onde o somno a convidava,
Contente da cobertura
Tão rica, que lhe o eco dava.

(Sá de Miranda, idem)
A meiga voz dos Xephyros. do rio,
Não te convida o somno.

(Du Bocage, A morte de Ines
de Castro)

Convidar pode ser pro-nominal reciproco ;
«Convidaram-seos ami-

gos para protegêlo».
(Laudelino Freire, Op.
cit.)

Nesse caso o convite é feito de
parte a -parte.

Pode ser. também, pronominalreflexivo :
«Convido-me a almoçar

com você».
íulHinn Km' rr)

Convido-me, ahi, eqüivale a dou-
me por convidado, não o tendo sido,
ou o (fereco- me etc.
«Este porque se Espanha nâo te*

messe
A captiveiro eterno se couvida

30 • 8 - 9*7

(Conclusão)
*»

para assistir a esta sole-
nidade o prelado compôs-
tellndo ;

(A.llerculano. //ist. Port., II, pag.M.
«o verbo convidar, àxi o douto

Mario Barreto, em seu livro /-actos
¦
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DEL-EITÃM-TOD O ¦ O ¦ M V ADO
AONDE HOUVER IRRADIAÇÃO A VÁLVULA

PHILIPS VAE BUSCAL-A

(Camões, Lusíadas, 4,53)
Para expressar o escopo ou o

fim do convite, o verbo convidar
constróe-se, ordinariamente, com a
preposição para :

(» ce

da Língua Portuguesa, pap, 143
constroi-se com a ou para, paraexpressar aquillo a que se convida.»

Castello, agosto de i(>27.

Mestrs-Escola
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Perfumarias, Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.

I

FLOR DE MAIO
Casa Nametalla

de F. PAULO

VIDA CAPIOHABa . 17

Chapéos do aot o do
eaêoça, ote.

Preços razoáveis

Successor de NAflETAbbA PAULO & IRMÃO
l?ua Jerônymo Monteiro, I e 3 —CAIXA, 3Ô52-Victoria — f:st. do l:sp. Santo
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O PILOGENIO
serve em qualquer caso

flfl flW _bb flm. b^^^ 
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>i ja quasi náo tem, serve-lhe o PILOGENIO,
porque lhe fará vir cabello novo e abundan-
te. Si começa a ter pouco, serve-lht o PILO-
GÊNIO, porque impede qut o cabello continue
a cállir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
LOGENIO, porque lhe garante a hygitnt 4o
cabello.

Ainda para a exUnevfie dacaipa.
Ainda para o tratamento da barba

e loçáo dt toilette. #
PILOGENIO, sempre PILOGENIO!

A* venda cm todas as pharmacias, drogarias
c perfumariat.

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamente verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas e convalescentes éo Phospho^Thlocol Orcir»ul*~
do de Giffoni. Pelo «phoipho-calcio phjgio-lógico» que encerra, tlle auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; e pelo «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-mões desintoxica ts intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é memorada t o
peso do corpo augmenta. E* o fortificantt in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

4a influenzâ, da coqueluche t do
— — — sarampo — — —

Reeeltado diariamente pelas lummtda.
des taedleaodesta cidade e des Bstades

Em todas as pharmacias e drogaria.!.

Deposito : Drogaria Giffoni
Rua 1* de Março 17 —Rio de Janeiro

K
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TYPHO Jíío ^ ÍNFECÇOES intestinaes e do appartlho urinario, evitam-se, usando UROrORMINA, precioso antiseptico, desinfectantt e diuretico, muito agradável ao paladar'
Ob»«. *."!«:? iS? *¦ P^*»"maelas e drogarias - Depeslte DROGARIA GIFFONIRua 1- de Março, 17 Rio dc Janeiro

Café Globo
RUA JERÔNYMO MONTEIRO, 89

Duque de Caxias, 40 — C. postal. 8742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
TELEPHONE N. % -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

*

O
*

__

ti

:
*
*ti
ti
*

:ti
ti
ti

FAZENDAS E ARMARINHOS

ALV/E5, FONSECA & Cia.
End. telegrah— V/E5AU

Caixa Postal, 3796
'¦jf-

Rua V de Março, 46

VICTORIA E E. SANTO
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tite e raz augmentar o peso.
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Minha IClsie :

Talvez no momento em que
leres esta carta, quc te escre-
vo, daqui, deste longínquo pe-
daço de Minas, nada mais exis-
ta que a lembrança de tua po-
bre amiga.

Sinto-me alegrei bem dis-
posta, mais animada para a
vida, agora, que o Marcos me ê
inteiramente devotado, porem
tenho cerOv.a. o lim não tar-,
dará. VendÒ a morte de tâo
perto, lembrei me mandar-te,
com o carinho de irmã. as mi-
nhas derradeiras considera-
çnes sobre a vida, á^ quacs
sempre chamas te injustas.

Tu, minha amiga, encarnan-
do a própria esperança, no
freSCOr dos teUS 18 annos e
que sempre viste, unicamente,
«o lado pôr de rosa da vida»,
nao me amaldiçoarás a momo-
ria. si <Mi te mostrar o que
elia tem de máo ?

Mas—que faço? —é prova-
vel que esta missiva te seja
entregue,no momento em que,
frisando os louros cabellos e
avivando a rubra boquinha, te
preparas para um desses bai-
les a que compareces, tão fre-
quentemente. Etttâo, tua almi-
1111 a 1 »ôasentir-se á açabrunha-
da pelo (pie tenho so lír ido -ou,
tua melhor amiga—e se recu-
sara a se divertir, num preito
de saudade immereeido, ma.s
tão próprio do teu coração ge-
ncroso, e,eu terei sido causa
de tua tristeza. Mas, perdoa-
me. Não poderia levar ao tu
mulo o silencio que, por culpa
minha, se íez entre npS lia três
annos. sem ie dizer as razões
que me obrigaram a guardar,sem resposta, tuas meigas oar-
tinhas. Escuta : os teus 15 an-
nos, apesar do desenvolvimen-
to precoce de tua inteiligencia,
impediram-me mostrar-te a re-
alidade de meu viver.

Lembras-te do dia de meu
casamento ? (Ter-te-ias esqtie-
cido do teu primeiro salto alto
e vestido comprido ?) Não, por
certo, pois tu me disseste :
«Como estou contente ! Yòr-te
casada e vestir como a Lili.

«D mi\

que já tem 17 annos, era o
meu sonho dourado !»

K eu também era feliz na-
qüeMa festiva tarde de maio,
refulgente de sol, em que o
meu destino se prendia ao do
Mareus. meu único amor.

• *

Aos 16 annos, talvez, eu fôs-
j
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Senhorita Firmiana Loureiro,
applicada alumna do

Collegio N. Senhora Auxi-
liadora, nesta eidade.

se bonita. Pelo menos, o Mar-
eus, toda a gente que me queria
bem e os abomináveis niandi-
es»,com (piem valsava.algumas
vezes, assim o diziam, sem que
eu achasse ridículas taes aflir-
inativas. Náo sei si a esses
problemáticos dotes physicos
ou á originalidade desta mi-
nh'alma passadista sempre, eu
devi o enthusiasmo de Mareus,
muito mais velho que eu, já
saturado das melindrosas,que

assediava antes com mil pro-
testos de amor. Klle nào era
feio, nào ; mas, á primeira vis-
ta,antipathizei com o seu bigo-
clinho à «Adoiphe Menjou» (que
elie raspou, depois do nosso
enlace) e com o sorriso pe-
renne que» no seu rosto, assi*
gua lava a passagem de algu-
ma bella senhora. Com a apre-
sentação e derivantes pales-
tias, fui a« hando menos fun-

damento naquella primeira im-
pressão *», mais*., encanto no
«antipathico* sorriso, desde
»pie para mim se dir», isse.
(Ksta vaidade tem me custado
caro. pois quantas lagrimas
devo áquelle sorriso...)

Casámo-nos.
Em principio, muita felieida-

de. muito carinho, muita ale-
gria. Nem eu esperava menos.

Depois e epie, com es abor-
reeimentos, vieram as desillu-
soes, o acabrunhamento e a
moléstia, de (pie morrerei, tal-
vez amanhã, talvez hojet e ú
qual devo à permanência de
mais de um anno neste sana-
t orioasseado, conforta vel, mui-
to branco, mas (pie íica tão
longe de minha casinha.

Mareus aqui está, ha alguns
mezes. Não me deixa tim m-
stante. Arrependido, não se
cansa de pedir-me perdão* pe-
lo que, euscS, tenho a culpai

Sim. 1 ui eu que não o sou-
be prender ao lar. a elie —-

amaute do qtie ,; novo—íazon-
do-me «une áme neüve avee
un rien», enfeitando-me conio
as outras...

Mostrando-me realmente o
que era» quebrei um encanto,
que eu julgava supérfluo e qtie
elie levava em grande conta.

Minha Kisie : eis o meu gran-
de erro. Si tens um noivo. pro-
cura conhecer-lhe a alma, an-
tes que comprehender-lhe o
coração. Não queiras mal ao
Mareus, por não me ter feito
feliz.

Adeus. A culpa foi da tua

Gloria de Siáo.
Vict 9 • 6 - 927*
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Doutora Adalgisa da Fonseca
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No diu 15 d os te
. gurou-se, nesta ci<

J08é Maroellino, n.
presença de nu-
morosas pessoasamigas ,o conforta-
vol consultório des-
sa distincfca medica
espirito - santense.
cuja especialidade
sâo doenças de
çreanças e de se-
nli uras.

Eni ha r m o n i a
com os seus pie-dosos sentimentos
tle religião, quiz
que»antes « e pói o
em funccíonamen
to,fôsse abençoado
peln palavra ven*?
itirosa dé 1 )cus. do
quc so meumbiu,
ífcntilmenjc. o re-
víhno. dr, padre
MlAS 1 ninmasi.

A o s presentesi o i n m servidos,
com muita cordi-
nlidade, <!<'»< os e
bebidas*

—* Noticiando a
insta Ilação cie seu
esplendido e mo-
dorno ga bi n e l e
profissional, apro-
veítamoS O ensejo
para agradecer á
digna e estimada
conterrânea a ^en-tile/.a penliorante
do oííerceiment')
«le sua these Spbre
q thema suggcs-
Üvo .1 influencia
tia religião nu tno-
ral da mulher.

Com esse Iraba- ;lho. em que a nu- i
tora demonstra, á j
sociedade,, os se*
guros elementos

de sua proficiente
erudição, sobre
tudo no que con-
cerne á psvchia-
triae á pçd^pgia,
alcançou eüa. em
dezembro oto anno
passado, o seu
# ráo de doutora
em medicina pela
(íniyérsidàde do

Rio de Janeiro.

mes» mau-
lado, é rua

54, com a

Aífonso Cláudio, onde temabortado \ árias e promissorastentativas de imprensa, estácirouíando, presentemente, osemanário, que tem o nome»còm que epigraphámos esta

•*?????« itMM— » MMM» •?«•••?« »»M8I<«

INDICAÇÃO FEL17

noticia, sob a direcçâo dos
nossos talentosos confrades A.
Serapiâo de Souza e EmygdioXavier.

Apresentando bom aspecto
material e agradável distribui-

çâo de matéria.
suppômos que o
novel coilejra terá
existência longa e

*
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brilhante, o que,aliás, lhe deseja-
mos. com muita
sinceridade.

Dr. Alcebiades

Monjardim

Dr. Aristeu de Aguiar

«A Cidade»
Na cida d e de

' litir 1* Q« ownaíiò orientação po-'rd„i. |K,"' lss0 "lesmo, com a li-berdade mau ampla para dfeer aos nossos leltores qUe 0 problema da successíio Dresidén-«fi do nosso Estado está sendo resolv' do -r•am<'nto. com os applausos e as svmpà hia U-odas ;,s coerentes. Os proceres do Partídí Re
S;1;;"1;11" Santo, em hamS!..0^

. ura fínvív, 
''' 0-ccordaraoi em indicar átu tura Convenção, que se reunirá dentro empouco, o nome ,1o dr. Aristeu Hor.cs de Águia?para essa itwestidura proeminentl °

te ,'nhnrrilU,""r'-m,'nS<'- m°Ç°' dotafi° de l,rill>'-'"-ie cuuura não, apenas, na sua ,-arreira iuridi-
,l,il s !-? ramos do ,"rs<1 de bumani-(,'i(í;s possuindo urmeza de iniciativa e inte-
f"esaha ÍSSü 

*?¦ 
7Tler- ° ^ ,he dêfln*e rts. .t.i a Rersonahdade v.nl, conhecendo deraiz orno poucos, as necessidades mais urgen-tes da terra em que nasceu e a cujos destTnosvae presidir, incapaz de se desvairar por exESmos de orgSHio, de ódio ou de dedic&cões in-

;;:S;nH-° "°^ Chefe da admUSS^estadual ser-v^um cofitteuador perseverante e
S°ed? RI«Í e fecundoPpro^amma deprogresso e civilização, rom que nos vem bene-íiciando o actual governo.

snh «efÍfir1ndo ,a notina alviçareira, fazemol-a
Io d? T71 

° 
; 

a mai0r c?rdiahdadé, levandoao dr Aristeu Borges de Aguiar as coneratu-lações affectuosas da «Vida tapichaba».
??•<«?»?

Collou í^ráo. em
: ngostO lindo, na* Universidade do
| Rio dr Janeiro,esse uos>o preza-
, do amigo e cou-
; tçrraticò, formado,

u\íí'^ um curso cs.
nferadamenle fei-
tní, em seieíicía?í
juriilíease soctae!*.

Desejamos - lhe.
ngora, como justo
complemento ao

seu esforço victo*
riBso. o mais pa-tente êxito na sua
brilhante profissão,

«Povo da Folha»

Fazendo rir sem
magoar, oom gra*eejos de bom gos-torem que nâo ha

o propósito irritam
te (Ia offensa pes-soai, vem circulan-
do. nesta cidade,
desde o começo
do mez a termi-
nar, esse semana-
no humorístico,
que triuniphou Fa-
cilmente.

Sáo seus reda-
ctores os nossos
amigos e conira-
des, dr. Jair Des-
saune, Deeio Des-
saáffe e Leobaldo
Bento — trindade
«pesada», á qualsobejam sempre os
recursos intelíigen-
tesdoespirito.scin-
tillante e folgazão.

Agradecemos ao
colíega as visitas??^^•^?^^^^^^^^^^^^^^^j 
que nQg tem fejtü

a

:TxrnintircrirTrrtiTEr: ¦nuiuiuiniu uuiuuuunniixmirgiigi
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flf flfl^BflT 'fll Bs rr fll. ¦flflPRflLi ^fl B. '" SOft^rf^ Jfl^flESÉ^ «flr^-fl^flV-d^Ha - BB* &Jt "^ ''^^^^^^Bi
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fll fl B^ L BflJLfl flfl P fll ¦-
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fl_B ll I «tTS BP-k-S^y^^^Wlfl £#*.*f[J*pS fl a SVflflfl flflSflfl Jr}1^

Publicamos, acima, dois fla-
gran tes da solennidade com
que fizemos entrega» aos ven-
cedores, dos prêmios alcança-
dos em nossa recente entjucte
esportiva, Nessa occasião - 31
dr julho ultimo - realizou-se a
Hora literária, promovida poresta redaeçáo, e na qual to-

Dr. Abner Mouráo
Aproveitando a estadia, nes-

ta cidade, desse illustre con-
terraneo, redactor do «Correio
Paulistano» e nosso represen-
tante na Câmara Federal, nos
com ecos da quinzena, hoje lin-
da, alguns jornalistas, seus
amigos, offereceram-lhe no Ho-

maram parte, im pri min d o-lhe
fulgurante relevo espiritual, os
nossos confrades Garcia de
Rezende, Nilo Mrüzzi. Marquez
di Goya, Alberto Carrilho e
Corlumbo Ferreira. EM CIMA:
Os representantes dos clubes
vencedores - Saldanha da Ca-

•*????*?? ???????? ?????*»»? *»•»?-»???»

tel Majestic, lauto jantar, co-
mo preito de cordialidade e
admirarão.

Ao champagnet nosso dis"
tineto confrade do «Diário da
Manhã», dv. Marcondes Júnior,
saudou-o affectuosamente, em
eloqüente improviso, a que o
homenageado agradeceu numa
formosa oração, atheniense na

ma e America Foot-Ha/1 Club
e a senhorita Inah Coelho.

eleita Rainha do sport victo-
riense, na occasião em que
recebiam dos directores des-
ta revista os prêmios conquis-
tados. EM BAIXO: Um aspe-
eto da assistência-

*»•*•«?*•?**

forma e substanciosa em con-
ceitos.

Estivemos presentes ao aga-
pe amistoso e. aqui, renova-
mos ao fulgurante parlamentar
e jornalista espirito-santense,
que tanto relevo tem na im-
prensa brasileira, nossos pro-
testos de accentuada e affe-
ctuosa estima. I

ninninmniimmmmiTTTTTTTm^ ^j
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AQUELLE HOMEM...
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Í^^^.W/.I' RLL I*: h o ni c rn
mvsteríoso, paJli-do, de magrezaexagerada, es-
quelctica, parouna esquina da
avenida- 0 seuolhar cansado, pallido tam-bem, tinha qualquer eousa devago. Os seus cabellos emma-ranhados, que não os tratava,tinham o cheiro fétido de suorvelho... O terno ein^a, surra-do, adivinhava-lhe as formas,

e toda a sua magreza cada-verica provocava dos que oviam um oh 1 tle commísera-
çao. No emtanto, esse homem
mysterloso. pelos traços sere-nos da sua phvsíonomia, de-nunciava a mais perfeita caLmn. t) seu rosto dava ares domais completo bem estar. Asua apparencia, na verdade,
não mentia, IClIe tinha dentro
de si uma grande felicidade
de ser miserável. A sua natu-reza conformada com o ambi-
ente de privação, que a cerca-
va, se ralara deanle a voz dis-farçada da humanidade, Des-
de então o homem miserável
se tornou silencioso. A sua- eterna mania era postar-se naesquina da avenida, na hora
em que elia semelhava um
grande mundo de pessoas qur*iam e vinham, e ahi, á von ta-de, reílectir sobro a tolice lm-mana. Carros e mais carrosluxuosos passavam, vagarosa-
mente, e, do seu interior, ascabeças inclinadas para a fren-te, em posição pouco con for-tavel, os seus donos ricos semostravam, orgulhosamente.
A'quella hora a plebe ali não
passava. Bra reservada...

O homem silencioso pensa-va. hlle, <jue se habituara afitar longamente, todos os dias,com os olhos da indifferença,
aquelle immenso quadro hu-mano, se revoltou.

Uma angustia torturante in-vadiu-Ihe a alma e, como oliquido de uma grande am-
poula, que se injecta, se ínfil-
trou por todo o seu corpo.

Olhou-se melhor. Viu-se su-

91

¦ _
. ¦¦

jo e esquálido, mas num asso-nm de amor próprio gritou:•dlci-do l,zer alguém adoraros meus olhos cansados e do-
prosos, amara minha sensibí-lidade esquisita, cjue nem mes-mo eu comprehendo, acariciaros meus cabellos, que cheirammal; hei-de encontrar alguém

que deseje o meu corpo ossu-

nham aspectos medonhos. Ora,
fixavam-se na grande mui-
ti dão cjue passava e colo-
riam-se de terror. Ora, lagri-
mas grossas e pesadas eseor-
riam com lentidão pelas sua,$
\iier< fl.*Qi .idric rli» t*:\rr\f*

l

¦¦¦ a

.. *,,„ -. ¦*».„ -,..•, 
| , j, ^ ^_.y |,_p a Tt.„m a*, a +,# 9um *¦*..,. *%_.. **.a « i i ».- »

Como impulsionada por uma
mola, sem vontade, incons-
cientemente, a sua bocca se

i ¦.. .y ^m * ^fl_f^j__Pw__íl®5.«••¦ .í"<_á_l_B _B^fl ^^ ... ¦>:.»«-*,<^fS-Bk *"B_B_&S''V ¦ ®_i__^__^__^__H
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____p 
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' '--.*_^^ fl/^Pil I
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fl fl* ^^^fl^^M I
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O menino Jayme Alves dc Lima, iníclligente
alumno do Gymnasio «Barão de Maça-

hubas», ern Veado.

do e descarnado, que beije os
meus lábios gelados e me fa-
ça brotar na bocca um sorri-
so. A minha alma será, então,
um universo de alegria e de
goso...» A sua physionomia, até
então calma, tomou uma ex-
pressão horrível e, ao mesmo
tempo, amargurada. Os seusolhos avermelharam-se e ti-

abria e ria perdidamente...Era uma grande e symbolica
gargalhada de sarcasmo, queelle despejava na cara immo-ral daquella multidão.
****?•*•...

O homem mvsterioso e es-
queletico havia enlouquecido.

Jairo Leáo

SS 11 IB II II II aa
¦ a

A Loteria do Mina tem pago. com pontualidade, tod os os bilhetes premiados.
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Aspecto da chegada dos presidentes Florentino Ávidos e Feliciano Sodre a BomJe^do Norte, quando foram inaugurar a ponte divisória entre os Estados do Espirito
Santo e Rio de Janeiro.
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Mau grado ainda persistir.
pelo calendário, o império do
inverno, este Qm de agosto jános fez sentir alguns dias sen-
sivelmente quentes, que, es-
gueirando-sc entre as noites
ainda írescas, nos previnemda approximaçâo do verão.
Do verão? Fois não é a pri-mavera que se avizinha ? Sim,
leitora amiga: é a primavera
que nos annuncia o caienda-
rio; mas, pelo Euígor corus-
cante do sol, pela ardencia da
atmosphera, pelo estridulai das
cigarras vadias c pelas gotasde suor que incsthetieamente
nos aljofram as frontes, bem
sentimos que essa palavra har-
moniosa e cantante é, paranós, vazia de sentido. Verão
é o termo exacto. pois que não
temos o dulçor dos dias cia-
ros e doridos. de frescor de-
licioso e bemfazejo: ou nos
açoita o vento sul, em huiiii-
das lutadas irritantes e mal-
sãs, ou nos abrasa a arden-
cia das soalheiras, cujos raios
reírangem nas muralhas gra-niticas em que se encosta a
cidade.

< lomtudo, sem embargo dos
múltiplos incommodos,que nos
causa a estação calmosa. dos
quaes nâo é o menor o com-
! leto desmantelo da linha de
elegância, oceasionado peloex c ess o de transpiração,
^into-me muno mais a von-
tade parn falar das modas de
\ erâo, lv que, máu grado a
intensa mescla de sangue, queme percorre as veias, eu me
sinto inteiramente identifica-
d.i com o scenario imponente
e faustoso da terra, que aco-
lheu mntcrnalmenle os meus
maiores ; e, traiam-me embo-
ra a origem certos detalhes
physicos, a alma, liberta de
taras atávicas, é tão brasilei-

ra como as que, através do
gerações innumeras»têm palpi-ttfdo á sombra augusta das
florestas virgens» Nâo se ad-
mirem. pois. os que me virem
preferir, aos fofos abrigos de
pellica e velludos em que se
aninha, qual ave frierenta, a
graça algo mysteriosa das íi-
lhas de terras nevoentas, o
encanto simples dos linhos

mi .^MmA ^^^.
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Senhorita Inah Coelho.
filha do nosso amigo sr.

Aphrodisio Coelho, do alto
commercio desta praçc. a
quem coube o titulo de Rai-
nha do sport victoriense, no

concurso, que promove-mos recentemente.

frescos, a bizarria multicôr
dos voiles e cretones, a nota
alacre dos finos crepes de vi-
vas cores, que, vestindo a for-
mosura ardente e provocantedas nossas morenas, põem,

nas ruas e praças ensolaradas'
violentas manchas coloridas,
como as da paleta df* um pin-tor hespanhol.

Com um suspiro de allivio
e desabafo, (como esse termo
exprime bem a minha sensa-
ção !) abandono os figurinos
e revistas povoados cie silhue-
tas embuçadas em Eeltros, pel-lueias e pelles raras, muito
elegantes, cie certo, mas um
tanto deslocadas nestas para-
gens, e folheio alegremente
paginas graciosas, contemplo
modelos deliciosos, cuja fres-
cura parece exigir a moldura
única, feita do esmalte do céu,
do mar e das arvores da nos-
sa terra, opulentamente doi-
radas pelo sol tropical.

0 verão deste anno promet-te-nos a volta, sinão das am-
pias capeiines* pelo menos do
chapéu com abas, de que, portanto tempo, nos vimos priva-das. Com effeito, usámos, porexigência cia moda, pequenoschapéus com diminuta ou ne-
nhuma aba, em pleno verão,
sem que, comtndo, deixasse-
mos de reconhecer quão me-
lhor assentam, ás toitettes es-
tivaes, os chapéus leves e am-
pios. que nos protegem a eu*
tis da luz demasiado intensa.
As modas deste verão pare-
cem. aliás, encaminhar-se para
o delicioso estylo pastoril, queinspirou a Waíteau tantas te-
las immortaes: o prado cFÀu-
teuil, rival do cie Longchamp,
presenceou o desfile dc innu-
mero-* manequins com toilel-
fes desse estylo — amplas saias
de volte florido, de orgamlina,
de moussetine, mesmo de tina
renda, descendo á meia pernaou ao tornozelío, corpetes jus-tos, golas pélêrine, fichus, her-
lhes, e rostos emsombrados
pelas capelines graciosas. 0
vestido de estylo é, porem,um accessorio de fantasia no

•¦
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guarda-roupa de urna elegan-
ic — um capricho para um dia
luminoso ou para uma noite
df baile. A linha dominante
continua a mesma recta e
curta; cada vez mais recta,
desde que não é possível en-
eurtar mais. Os próprios plis-
sés, que ha pouco, sc abriram
na orla, sao agora 0 mais ba-
tidos possível, para nâo am-
pitarem a silhueta* Entretanto,
essa tendência para a rectidâo
nos contornos da Bguraé com-
pensada pela desigualdade na
limbri.» das saias: em vários
modelos elias se apresentam
ligeira ou accentuadamente
arregaçadas á frente, ao lado
e mesmo atrás; em outros o
effeito de desigualdade é ob-
ndo pelo prolongamento dc
um <los pannos da saia. O ei-
feito è. sem duvida, curioso e
original. Exige, porém, certa
cautela —nâo se pôde apph-
car aos vestidinhos simples,
de bater, embora confecciona-
dos em seda: só deve ser
usado nos trajes algo apura-
dos da tarde ou da noit . pa-
ra que a sua nota levemente
excêntrica nao destoe do am-
biente. Saber identificar-se com
o ambiente è um dos manda-
mentos do código de elegan-
cia,que jamais deveria ser in-
fringido, e entretanto...

A encantadora moda dos-sa-
patos dã côr da toilette tenta
resurgir* Veremos de novo os
mimosos escarpins de pelüca
verde, azul, lilás, toda a gam-
ma das cores, completando
harmoniosamente o conjunto
cio traje. A predilecçào pelos
ensentbles é, aliás, uma das
características da elegância
moderna.

Propositadamente deixei pa-
ra O fim as novidades mais
excêntricas: uma dellas é o
sweater ou blusáo de lamê de
ouro ou prata, sobre uma saia
dc seda plissada do mesmo
tom. Nasceu cm Paris, mas é
idéa americana; a riquíssima
miss Mabel Bell, subdita de
Fio Sam, residente ha longos
annos em Paris, iuspirou-se
nas cotas de malha dos cru-
zados e fez confeccionar, pe-
lo costureiro e joalheiro em
collaboraçào, um s;ccater de
finas malhas de ouro de lei,
com guarnicões de platina.
K\ dizem, um trabalho de tal
delicadeza, que, a curta distan-
cia.temaapparencia de um tino
jersev, do qual guarda a tle-
xibilídade. Como, porém, ra-

rissimas serào as privilegiadas
que possam acompanhar tal
moda, os costureiros apressa-
ram-se a imltal-a com os blu-
soes dc lamê, mais aoeessiveis
á bolsa das simples mortaes*

Julgam, porém, a9 leitoras,
que esses trajes vistosos e
Opulentos sáo reservados ás
reu nines noeturnas ?

Pois enganam-se redonda-
mente.

VÍ um instantâneo de miss
Bell de chapou e bolsa, ao ar
livre, o que parece indicar
traje de rua. Naturalmente elia
deseja imitar o mais pOSSivel
seus inspiradores * OS cruza-
dos, e assim, na impossibili-
dade dc fazel-as refulgir ao
sol dos torneios e jus-
tas. contenta-se em expor ao
tímido sol dos bovlevards as
malhas opuíentissimas do seu
Stvea/er.

A outra novidade, nos do-
minios do maquillage. é pura-
mente parisiense. Revelo-a, po-
rém, com secreto terror, te-
mendo os abusos a que, fatal-
mente, nos arrastará a *ara
atávica : nâo satisfeitos com o
abuso (porque já nâo ha mais
uso) do rouge em todas as
gradações carmim, verme-
lhâo, mandarine, bruuette, do
bãton para os labio.s — cereja,
raisin, rouge élêctriquc, dos
pós de arroz de mil nuances,
do branco de lirio ao ocre
foncê, com escalas pelo cre-
me, rachei, carne, lembraram-
se os senhores perfumistas de
observar que o pó de arroz
levemente azulado, sob a luz
esplendente dos tocos electri-
cos, empresta á car nação das
mulheres o tom irisado da ma-
dreperola, sobre a qual realça
soberbamente a crueza do rou-
ge mandarine.

< -ocorre-me á lembrança cer-
to escriptor, cujo nome. entre-
tanto, náo retive, que, prova-
vclmente em crise fie assam-
pto, attribuiu ás japonesas o
estranho habito de pintarem
o rosto de branco e os lábios
de azul. Já lá se vão alguns
annos, e eu. que intimamente
me ri da grande peta do es-
criptor. sinto agora desejos de
vêr a cara que elle fará, ao
saber que as suas civilizadis-
simas patrícias váo tingir de
azul rostos e collos*-»»

Não ha duvida que o fulu-
rismo caminha velozmente***

MUNDANISMO
Apos um longo imervallo,

reabriu o «Club Victoria» os
seus salões para uma reunião
dansante, a 13 do mez findo.
Não obstante o caracter de
grande intimidade de «pie se
revestiu, foram bastante apre-
ciadas as curtas horas de ama-
vel convivência, que proporem-
nou aos associados do queri-
do grêmio*

• »»

I m grupo de amigos do dr*
l "baldo Ramalhete offereceu-
lhe uma encantadora festa, no
salão nobre da Kseola Normal,
por oceasiáo do seu anniver-
sario. Perante selecta e nu-
merosa assistência foi execu-
tado o seguinte programma.
interpretado com esmero por
virtuases e amadores:

Ia PARTE
ANDKADK SILVA - Alvo-

rada —Solo de violoncello.
Andrade Silva,

RABINDRANATH TAGORE
Poesia — Mlle. índá Soares.

OLEGARIO MARIANNO -
Desalento — Mlle* índá Soa-
res

CHARLES DORNBERGER
Sax Scandals — Solo.

loão .^imões.
OLEGARIO .MARIANNO -

Matutando — Mlle. Lourdes
Furtado.

RACHMAN1N0FF - Prclu-
dio -Mlle. Lucy Ramalhete.

DR. ARNÜLPHO .MATTOS
~ íllusão - Trio.

Mario Vieira — Andrade Silva
e Tibuicio Dias

£a PARTE
JOÁO SIMÕES - Melodia —

Solo de saxophone»
loão Simões,

BARKO.SO NETTO - lan-
cão da Felicidade — Canto.

Mme. lulia Lacourt Penna.
SAINT SAENS ~ Le Délu-

ge -• Solo de violino.
Mario Vieira*

H. BAMBERG — Chant hin-
dou — Canto e violino.

Mme. Julia Lacourt 1'enna e
Mario Vieira.

FRANZ DRDLA - .Séréna-
dc — Solo de violino.

Mario Vieira.
Os acompanhamentos foram

feitos pelo sr. Tibúrcio Dias.
Seguiram-se as densas, que

decoi reram animadíssimas,ten
do as famílias do anniversarían-
te e dos promotores da encan-
tadora festa cumulado de gen-
tilezas todos os convivas.

Flor de Sombra

::
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ELEGANC IA VELOZ

victoria, de vez em quan-do, impertiga se, toma um arsojenne, veste sumptuosas tol-lctte$ de baile!
& raro ! Mas, quando se en-feua, é a mais Linda mulher

de nossa imaginação. W a sau-dade quo a gente tem do Kio.
5lca tQda aiagadínha de civi-lizacão requintada,..

( lub Victoria, Ambi en temorno. Elegância recalca-
»°ny/,ni tango-argenti*no: t aiu. hvola-se um per-fume de metrópole, em formade som...

Conn, está linda a /////,-.ouJIy Borges IE' verdade! lindai Efum peccado de Deus...

Mlle, Lointaine — um lin-do poema ves tid o de vei-ludo preto. Longa e esguia,como um nocturno de Cho-
pin...-Mlle. não d a usa ?— Danso. A dansa me se-CJU2 como uma jóia rara !-Bella phrase í

? *
Mme.. esbelta, fina, ondulamte. i.m uma festa de gosto,mme, recebeu finíssimo lençoa/ul. perfumado com «Ambre

de Dehii», de Babani,
Aquelle lencinho era comonm bdhete, escripto em «ve-Un français», com o sanguede um coração de artista. Te-na mine. comprehcndido a eon-fissão louca da mtelligcucia deum poeta?

O perfume é o espelho daalma. Quanto mais lino, maisbello o sentimento.
E «Ambre de DehiK de Ba-bani, e íinissimo, ê atrevido..

Mlle. Zaira Borges. Um so-nho vestido á Marivaux. E*leve como uma pluma. é sub-til como um perfume.
O seu < lhar tem a attrac-

ção irresistível de uma lenda
hindu.

^ê/-i§F
w

Marqüez

di

Goya.

mm

1% um veneno de sereia.
Dansa com caprichos de rai-nha e os seus sapatos, de (amésáo dois pedacinhos de um céocheio fie estreitas...
Aquelle salão, urgentemen-te loleravel, elia o tinha nasmãos, como a um annel, quese despreza...

*¦

Edison Cavalcanti, elegânciade toureiro em disponibiliza-
Conversa. Nessa roda estao Climerio da Fonseca, o di-redor de sana dos nossos sa-loes, e o Garcia de Rezende.U Garcia de Rezende <; umaaltitude gloriosa,Que mulher interessante,

Edison!
As mulheres interessan-

tes sâo como remédios parauso interno. Existem na nos-
sa imaginação. São interes-
santes, realmente, mas só vis-
tas de longe...

Ksta phrase, (ina o aguda,era como a sua espada detoureiro em ferias.,,
* *

lia amor e amores. Amor éa nossa derrota. Nunca fala-mos delle.
Amores sâo as nossas vi-ctortas. Nelíes somos heróeso por isso sempre os com-montamos com explosões deorgulho glorioso.

*
* *

Mulheres outonaes sào como
jardins outonaes. As mulhe-res. eomo os jardins, tiveramninhos e cânticos.

As mulheres meditam e osjardins adormecem. As chu-vas de folhas sâo os braços
preguiçosos das mulheres.

Ha uma aüegoria muda en-tre o céo a/ul de outono eo azul sereno dos seus olhos,entre o perfume de um jardimoutonal e o perfume de umavida, que passou...Os jardins de outono nãotem mais aves e as mulheres
ia nao têm mais illusões...

--
-
-
-
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Anniversarios
/>>/•. Cha Ido Komo [lute Maia,~~ Transcorreu, no dia 18 domez passado, Festivamente, oanniversano natalicio desse di-

gno e illustre eápirito-santense,
(jue tem sob a sua esclarecida
orientação, junto ao governoestadual, a Secretaria da Ins-trucção.

Cavalheiro dr fascinante tra-
to pessoal— jielo seu espirito,cultura e affabilidade — é um
paladino incansável do pro-gresso deste Estado, (jue temnelle um de seus filhos mais
preclaros e extremosos, do (jue
ha dado |)rovas exuberantes
nos postos eminentes por (jue
tem passado, deputarão fede-
ral, secretarias do governo eoutros, ennobrecendo-os.

Ainda agora, no exercício
da pasta do Ensino publico,o no t.i vel conterrâneo vem
pondo em execução unr con-
junto precioso de leis e deei-soes, <{uo sã.» uma consequen-
cia bemfeitora de sua fecunda
experiência e esmerado culti-vo nos assumptos complexos
dessa especialidade todascilas visando elevar e garan-br, de par com o desenvolvi-
mento da clidactica no Kstado,
a situação do professorado cs-
pirito-santense.

I>mo*, j)or isso. grande e
cordial satisfação em abraçai-
o. embora tardiamente, o quenáo diminuo em nada a sin-
ceridade desta homenagem.

????????•???????%+i •»?•?««••

SOCIflES
iif

w%
a. a

A 21 de agosto findo fez an-
tJdilon (irijo, um dos nomesmais queridos e populares nes-ta cidade pela vivacidade bri-lhante do seu espirito. Felici-tamol-o com os melhores vo-tos de venturas.

• *
A ephemeride de 23 ultimoassignalou, na vida do illustre»

e estimado clínico conterra-neo, dr. Antônio Gomes Aguir-re, mais um anno de fecunda
actividade.

Ao humanitário e affavel fa-culialivo. (jue também é, porporte do governo federal, che-fe da Saúde publica nesta ci-d:«cle, desejamos, abraçando-o
arfectuosamente, todas as fcli-cidades dr tjue é merecedor.

a
* a

Em Manáos. capital do Ama-
zonas, onde exerce, ha annos,
com a mais escru[)ulosa \nle-
gridade e elevado descortino
mental, a funcção de Juiz Fe-deral, fez annos, a 25 de ju-lho passado, o nosso distincto
e velho amigo. <lr. Manoel Xa-vier Paes Barreto, que, duran-
te muito tempo, viveu entre-

N

Commissâo, composta
dos srs. dr. Miranda

Lima, engenheiro chefe
das Obras do Porto,
presidente; Eugênio
Souza, representante

da Fazenda Nacional,
secretario; dr. Augusto
Barata, representante

do governo do Estado,e dr. Manoel Ferreira
da Silva, assistente doTribunal de Contas, quese reuniu, nesta cida-
de, em 28 de junhoe terminou seus traba-lhos a 30 de julho des-te anno, para tomada

de contas, relativas aosserviços de Obras do
J^orto, em 1925 e!926,de aue o governo es-tadual é concessio-

nario.

>•?••••

anos, conquistando* pela suirradiante sympaíhia e lirm e*
za de amizades, as mais fun"das dedicações.

Cumpri men tamol-o cordial*mente.
. *

Cercada de*afifectuosas de-monstrações de estima e aca-tamento, a que fazem jusas suas aprimoradas qualida-des de coração e de espirito
viu passar, em 26 do extin-Cto, mais um anno feliz de suaexistência a exma. sra. NairHarbosa de Aguiar, esposa do
gr. Aristeu Borges de Aguiar,
becretano da Presidência doEstado.

A* digna anniversariante —
figura de relevo em nossaalta roda social — apresenta-
mos as homenagens respeito-
sas da «Vida Capichaba»-

Nesse mesmo dia, fez annoso nosso estimado amigo e con-frade de lides jornalísticas,Francisco Escobar Filho officia] de gabinete do sr. Secre-tano da [«azenda.
Ao bom camarada, um abra-

Cp dos seus amigos nesta re-vista.
Visitas

hin companhia du integro
magistrado, nosso amigo, drAugusto Botelho, deu-nos a
grande satisfação de uma vi-sita pessoal o sr. coronel Pe-dro Scardme. chefe político delargo e íirme prestigio no ade-

927
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antado município de Kio par-
do, onde [he devemos a gen-tileza desvanecedora de ser
nosso esforçado representante,

Gratos â sua amabilidade,

Com o nosso querido amiga
e collega de penodismo» Víei-
ra da Cnnha — jornalista de
nomeada -estiveram em nos-
sa redacçâo» penhorando-noscnm a sua prosa faeil e < npti-
vante, os srs. major dr, Euge-
nio de Assis, residente em Al
fredo Chaves, e dr. Mario do
Amaral, da «Agencia Ameri-
cana», no Rio de janeiro.

Agradecemos-lhes a vista.

De passfgem por esta cida-
de. com destino ao norte do
Faiz, surprehendrii-nos ama-
velmente com a sua visita o
nosso festejado e vibrante eol-
lega de imprensa, sr. José Vi-
cent Pavá. que, como embai-
xador do pcriodismo espanhol.
percorrf1 as republicas latino-
americanas em viagem dc cs-
tudo e de intercâmbio intelle-
ctual.

t) consagrado jornalista ibe-
rico fez-se acompanhar, nessa
visita, do sen secretario parti-
cular, sr. I [enrique CubiIIo-

Somos lhe grato á sua ca-
ptivante attençâo.

Agradecimento
Do desembargador Alfonso

Cláudio recebemos affectuoso
eartão de agradecimento á
????»>??? >»?*-*?•«•<•••••

noticia, que demos de seu re-
cente anniversario natalício.

Fallecimentos
Nesta cidade, no dia N do

mês terminado, fmou-se, con-
sternanclo seus amigos e pa-rentes, que o extremeciam. o
venerando sr. coronel Primo
Vianna, pae do sr. cel. Alziro
Man na, Secretario da Fazen-
da, neste Estacio.

Sua vida. qur foi exerwplo
de brio. de perseverança, fie
trabalho e de lealdade, deeor-
reu quasi toda na cidade
de Cachoeiro de Jtapemirim,
neste Estado, onde ficaram.
mais nítidos e expressivos,os
traços de sua vigorosa enfi-
bra tura moral.

A' sua familia enlutada e,
particularmente a scu filho,
cel. Alziro Vianna, nossa sin-
cera manifestação de pesar.

Aos que lhe sentiram a per-
da dolorosa, nossas condolen
cias.

*

* <*

No elia 15 ultimo, pela ma-
nhã. após longo e fatal pade-cimento, rendeu-se a Deus,
pelo espirito, a exma. sra. Ja-
cintha Trinxet Mauri, aos H3
annos de existência.

A virtuosa extineta deixou
quatro filhos, todos residentes
nesta Capital, srs. João, bani-
lio e Avelino Trinxet, figuras
de influencia no commercio
desta praça e, sobretudo, ca-
valheiros de esmerado trato
pessoal, e mais a exma. sra.
Euíalia Trinxet Farra.

????««««•«•?•

Na cidade de Campos, de
ond t era natural, falleceu. a
16 do mez esgotado, o nota-
vel educador Sebastião Vivei-
ros de Vasconcellos, figura de
méritos excepcionaes na peda-
gogia nacional e, entretanto,
de escassa irradiação pelos
centros cultos do Brasil, por-
que nelle — como em todos os
verdadeiros mestres — a mo-
destia ainda era maior do que
f> merecimento.

O abalisado ver naculista era
ligado por íntimos laços de
parentesco, nesta cidade, á
família do professor Jose Ca-
lazans. a cujos membros tes-
temunhamos nossos pêsames.

Código de posturas
Do sr. cel, Joaquim da Silva

Lima. presidente da Câmara
municipal de Guar apar V, re-
cebemos um exemplar do Co-
digo de posturas daquelle mu-
nicipio,posto em execução des-
de maio do corrente anno.

O trabalho é cuidadoso c
demonstra bem, á evidencia, o
cuidado com que os legislado*
res guaraparinenses zelam pe-
lo bem estar e prosperidade
dos seus conterrâneos.

Gratos ao offerecimento.
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Único lugar em que o dr. Joào Milton Varejáo, infatigavel «brasseur daffaires
propaganda da «Sul America», de que é agente"nesta praça.
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ELLA hora, no velho

solar da fazenda, eu c Ro-
berto, no antigo salão, con-

versávamos...
— O amor... fez Roberto, va-

gamente.
Tu nunca amaste, Kobcr-

to...
O vento abriu a lanclla e

apagou as ( ini o velas ,|f> cau-
delabro.

— Maldito tempo...
As cortinas e os papeis voa-

vam loucamente. ( m frio in-
(coso nos fez tremer até os
OSSOS.

Roberto fechou a janella e
accendeu mn phosporo. Seu
roslo, magro, sua larga tCSta,
avermelhada pela lu/. unham
qualquer cousa de sobrenatu-
ras e de terrível.

AccendamOS, apenas, umn
vela. ( mu esse tempo não po-derei dormir, e não lemos mais
velas na fazenda.

A vela, como uma mágica
flor de caule branco e corola
vermelha, tremia e alongava
as sombras dos moveis e das
cousas numa dansa deserde-
nada e tetriea.

Tu disseste que nunca
amei... Que engano !... O amor
é o grande veneno da vida e
ninguém íoge ás suas redes...
Crê, que o amor é quc nos
mata. I Ilha este livro. Torna-o..
Que achas ?

-•Nada de extraordinário.
«Fleurs du mal» numa linda
encadernação, domada a fogo.

E o material ?!.. Olha bem,
examina...

.-Parece pelica..,—Nâo, não, não é... Eu vou
dizer-te. F/s meu melhor ami-
go c (jue.ro contar-te a historia
desse livro. E' Forrado cont a
pelle da única mulher, que eu
amei...

Como?! fiz eu, espantado.
Ü livro ealiiu-mo das mãos

c á lu/ da vela as letras de
ouro brilhavam no tapete, co-
mo onze olhos de fogo.

Vou contar-te.' Amei-a.
Amava-a tanto que nunca
mais pude amar a ninguém.
Amei-a com o coração, com a
alma. com os olhos, com os
braços, comtudo. Amei-a, amei-
a muito. Mas eu tinha duvi-
das sobre o seu amor. lui, dan-
dó-lhe tudo, queria delia re-
ceber tudo e foi a nossa mina.
Uma noite, (Mia estava numa
fazenda afastada e eu aqui
nesta sala soffrendo. porque
duvidava. Chamei um escra-
vo e mandei-o levar-lhe tima

I

Tüa pagina
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Urna noife horrível

carta. Era uma caria irônica,
que eu íizera por graça ou porloucura... Dizia lhe tudo lindo
outre nds, díziadhe que já a
esquecera e que elia nunca
mais voltasse, nunca mais me
procurasse vêr. Ah!,., o riso,
que eu tivera, ao lhe mandar
a carta, gelou-se me nos lábios.
Depressa mandei outro escra-
vo, e outra carta- Esta bóa e
verdadeira* Mas, ben) diz o
povo (pie as más noticias têm
asas Breve o primeiro escra-
vo voltava e Helena recebera
a carta, e o segundo já nâo lhe

I II '  mm -I
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Ruy, com 3 annos de idade,
galante caçulo do sr.

Antenor Maciel,nosso amigo.

entregou a segunda. Helena,
no açude, boiava como uma
lua cie ouro. Suicidara-se,

Só então percebi que elia
também me adorava e rápido
(ah!... se me lembro!...) foi
numa noite assim, sahi pa-
ra confundir na escuridão da
terra a escuridão do meu ser.
Andei como um louco, ca-
hindo pelas pedras, e cortan-
do-me nos estrepes, até o açu-
tle. Puxei-lhe o cadáver gela-
do. l'ensei em morrer, us ca-
bellos tão longos —parece que
inda os vejo--lambiam a tetra
e estavam ásperos e sujos. Os
braços» os lindos braços de
Helena, vazios, sem vida.OhL.
Eeu não poder dizer lhe quan-
to soffri, não poder aquecei-
a com meus beijos L. E no
dia seguinte todos saberiam.
Arranquei-a do chão, arrastei-a

pela terra molhada e entrei na
escuridão da noite, com seu
corpo de lirio. Cavei junto do
bambual uma longa cova e
quando pus seu corpo no col-
eháo macio da terra, a minha
loucura qui/. ler um pedaço
daquella pelle branca e macia...
Sim, cila ficaria lá, mas eu te-
ria onde descansar as mãos
cansadas e cheias de culpa.

Tomei do meu canivete e
cortei. Cortei a pelle do seio,
dissequei-a para baixo, cheguei
á curva do ventre; cansado,
arrepiado, louco, no escuro»
como um cor**o sinistro e. ra-
pido, arranquei lhe o quadradode pelle.

Enterrei-a depois c sô dei
commigo. seis dias após* quan-
do o medico disse que eu es-
tava bom de uma pneunomia,Indaguei como fora. Seria um
sonho V Não, tudo fora verda-
de. ns escravos me acharam
na manhã seguinte, molhado,
ardendo em febre e em deli-
rio perto do bambual.

— Mas náo acharam nada em
minhas mãos ?...

-5»nu um pedaço de couro,,,
Abi tens porque nunca lar-

go esse livro e quando mor-
rer quero que elie vá commi-
go, como uma cruz, para a
cova,

Uma porta bateu estrondo-
samente. A chuva, como san-
gue, atravessara as telhas e
pingava* gota a gota, no ta-
petc,.,

Eüe ria-se... Apanhou o li-
vro, abriu-o e começou a ler,
passeiando o vulto anguloso
e magro pelo salão vazio...

-Roberto..,
Elie nâo respondia... E eu.

encolhido no canapé de couro,
tremia, vendo o temporal como
um louco, arrastando as arvo-
res lá fora.

De repente, as vigas come-
caram a estalar, A casa ia ruir.
Üe om salto abri a janella. ü
vento e a chuva fizeram-me
recuar,

-Roberto!...
Elíe ria-se, tropeçando nos

moveis. As vigas estalavam»
nào ha* ia tempo a perder.
Saltei. Nâo tinha dado três
passos e* a uma lufada terri-
vcl as garras da tempestade
esmigalhavam a velha casa
entre os dedos, e o quebrar dos
vidros, o estalar das madeiras,
a derioeatla de tudo pareciauma gargalhada enorme na
noite horrível.

Arnaldo Tabayá

* -
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Nosso amigo e brilhante collaborador Saul de Navarro, figura de relevo entre os maiores
proceres do titanismo literário ibero-americano, tem sido, no Brasil, infatigavel vul-

garizador das letras dos paizes em que se glorifica o idioma espanhol, na America. O
illustre conterrâneo, cujo novo livro «America do Pensamento»», entregue ás officinas

graphicas d'«0 Paiz>», ha de circular dentro de poucos dias, está no seu gabinete de
trabalho, entre livros preciosos e telas firmadas por insignes pintores nacionaes,

á rua Conde Leopoldina, 143 Rio sua residência.

Lt.MA 
mie cheia de origina-

J loladc. de n ibraçôes ostra-
nhas,de rythmos bizarros,atre-
vidos, expressionando um in-
contido anc( io de renovação
esthetica, com a vestimenta de
um estylo rico de louçaniasi
para a festa do Pensamento.

i >esv-Micilhaiulo-se das ve-
lhas formulas, desprezadas poloespirito de renovação ao sa-
lutar sopro dr modernismo, o
artista envereda por outras
sendas, interpreta a arte num
sentido mais humano» cultiva-a
com mais onthusiasmo, com
mais fidelidade.

lia nessa arte a aifirmação

II II

:*
i
m)
:

Algo sobre a reno-

vação esthetica

*
:i
a

?

Para Saul de Xcitzarro.

magnífica de idealismos puros;
a sua influencia è decisiva, o
seu prestigio absoluto-'Irmos razões para crer nes-
sa influencia e nesse prestigio,
deante dos valores representa-
tivos dessa arte, que é uma
corrente dr luz a refulgir, nu-
ma aureola deslumbradora;

ll ll ll

uma expressão radiosa da nos-
sa cultura ; uma caminhada
rápida para a Perfeição!

() «senso das realidades» deu
ao artista o ímpeto da íorma
original, a coragem d'exprimir,
com serenidade, independência
e firmeza, o pensamento.

l)'ahi essa arte bella, impres-
sionante, exquise, prenhe de-
moções, de novidade.

Antevejo uma funeção mais
consentanea com o espirito da
época, uma reacçâo vertigino-
sa, de elevadas finalidades, com
objectivos claros.

Porto Alegre, l(,27.

Aldo Motta

II II

Quem compra um da bilhete Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro.

::
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TRAÇOS BIOGRflPtíKOS
cr

Dr. Arnulpho Mattos
lemos a grata satisfação d<*

apresentar hoje, ao distinoto
público, ledor do nossa revis-
ta, realçando esta pagina, a
biographia, acompanhada de
clichê, do um dos nossos mais
notáveis educadores.

Referimo-nos ao vulto inus-
tre do esforçado e modesto
pedagogo espirito-santense, dr,
Arnulpho Mattos.

Figura de eâpecinl relevo
na nossa melhor sociedade, o
nosso biographado é filho de
Mento José Martins de Mattos
e da bondosa christâ d. Au-
rea da Fraga Mattos, ambos
capichabas,

De seus genitores herdou os
preclaros sentimentos de queeram dotados.

Alma magnânima e dedica-
<la. nno ha quem, ao apertar-
lhe a mão, franca e generosa,sincera e firme, se náo sinta
logo um sen amigo, preso paratodo o sempre ao seu trato
carinhoso.

A bondade le/ pausa no seu
coração o a lhane/a é nina
de suas qualidades mais e\ i-dentes.

Nasceu na encantadora ci-
dade de Cachoeiro de [tape-
miri n, no dia 3 de marco de
1877.

Sào seus irmãos Aggrippino
Fraga de Mattos, Bento Mat
tos, Maria da Penha Mattos e
O dr. Archimimo Martins de
Mattos, também, como o ho-
menageado, provecto educa-
dor, abalisado medico e jor-nalista de nota.

Casou-se com d. Iracema
Moraes de Mattos, prendadasenhora, filha do coronel loãoAntônio de Moraes e Feíisbi-
na Gonçalves de. Moraes.

Sáo seus dilectos filhos:
Darcy Moraes de Mattos, es-tuclioso quintoannista de me-dicina e Juracy Moraes de
Mattos, professora normalista
e detentora dos mais aprecia-
dos conhecimentos em pintu-ra e musica.

O dr. Arnulpho Mattos co-
meçou a sua vida publica co-

mo professor primário em Ca*choeiro de ftapemirim. Km1906 foi ^ removido, a pedido,
para a Viüa de ltabapoana.

Em 1907 foi promovido, gra-ças ao seu zelo c dedicação
ao trabalho, para a Escola Mo-delo «Jeronymo Monteiro», e,mais tarde, para a Kscola Com-
piementar, annexa a esse acre-ditado educandario, nesta Ca-
pitai,

Em 1915 esteve remodelam

remodeJando-o com um bri
lhantismo inexcediveí e per-manecendo nelle até o dia13 de marco do 1918,

Nessa data. foi convidado
para Chefe do Posto Fiscal,
onde esteve até o dia 11 de
setembro de 1919, dando as
provas mais decisivas do seu
critério e honestidade incon-
fundiveis.

Tendo fallecido o dr. Deo-
cleciano de I Hiveira, foi no-

Bi

I
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Dr. Arnulpho Afoitos
do o Grupo Kscolar «Bernar-
dino Monteiro», em Cachoeiro
de Itapemirim, voltando, no-
vãmente, para a Kscola Com-
piementar.

Ao se iniciar o anno do
1917, ainda acceitou, em com-
missão, o cargo de inspector
escolar, ate que, aos dois dias
do mez de dezembro desse
mesmo anno. foi nomeado Di-
rector do Grupo Escolar «Go-
mes Caniim», desta Capital,

meado para substituil-o na dí-recção da Kscola Normal eAnnexas, em 12 de setembro
de 1919, posto de confiança,
ciue tem sabido realçare ondeainda hoje se encontra.

lendo interrompido os seusestudos, veio eompletal-os em1922, quando collou grau debacharel em seiencias juridi-cas e soeiaes.
Além de director da KscolaNormal, é também cathedrati-
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CO de Pedagogia e R. Cívica,
em virtude de concurso feito,
o no qual defendeu, com SC-
gurança. a sua thesé - A lidu-
Cação da Criança.

Paradigma do homem labo-
rioso, completou no dia 15 do
mes p. lindo, 30 annos de ser-
viço publico, sem nem, siquer,
uma licença !

Sua pontualidade no desem-
pcnho de suas funcçõcs é ob
jecto de admiração.

Palihuro experimentado e
benevolente da mocidade con-
terrauea, o nosso biographado
presta, assim, relevantes e (d-
licientes serviços ;'i adminis-
tração publica estadual, dan-
do-lhe, generosamente, as me*
lhores energias t reservas do
seu esforço, cultura e deth-
cação.

I" ienm, pois, aqui registrados,
em rápidas palavras, os ira-
ços biogruplucos do Jr. Ar-
nulpho Mattos.

Oulro alvo nâo nns mo vou,
escrevendo os. senão o <|e pio
nnar aos que verdadcirnmcm
te 11 nbalham, aos qm» collabo-
ram prufieunmenle no engran»
decimentn e progresso do nus*
so Estado,

-??••?•-

Dr. Celso Calmon

Folgamos em noticiar aos
prezados leitores que esse
nosso illustre e brilhante con-
terraneo foi, recentemente
elevado ao máximo cargo de
desembargador do Superior
Tribunal de Justiça de (ioyaz.
onde reside ha longos annos.

IYemiando-o por essa for-
ma, o governo do grande Es-
tado brasileiro testemunha, de
maneira inequívoca, o alto me-
reeimento e criteriosa condu-
cta desse notável espirito-
santense, hoje figura proemi-
nente na magistratura matto-
grossense.

Ao prestante amigo, a quemesta revista deve, naquellc Es-
tado, a vantagem de ser bas-
tante conhecida, nossas Felici-
tações.

JLh nh >ss i >oist aes

O sr. Aphrodisio Coelho, es-
tabelecido com importante pa-
pelaria nesta cidade, teve a
gentileza de nos offerecer uma
collecção colorida de postaes,representando os mais pitto-rescos e notaves aspectos de
Victoria moderna.

Gratos á sua lembrança.

6*
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Nossa mudança
Temos satisfação em

participar aos. que nos
distinguem com as suas
amizades a transferencia
de nossa redacçâo e of-
licinas para o conforta-
vel prédio do sr. Auto-
nio Beccacici, á Avenida
Capíchaba, nesta (idade,
onde, mais bem instai-
lados, nos esforçaremos
para melhorar, amda
mais. este qinnzonario,
fazendo-0 acompanhai- a
brilhante e rápida evo-
luçâo do progresso es-
pn ito-santenso.

Aos srs. commercian
les da praça, que nos
tem Favoro< ido com en-
commeudas de impres-
sos. avisamos que, com
as nossas novas instai-
lações, poderemos atten-
dei os com presteza e
bom gosto inexcediveis.

Confiantes no favor pu-blii o. que nos iem esti*
mui,ido uté o presente,estamos SCgUroS de que
esta nossa resolução, ::.u-
dando nos pura um pon-l<> de maior movimento
e evidencia, alcançará o
êxito visado.

Com essa esperança,
não esmoi eceremos mm-

¦

M
H

Dr. Alonso F. de Oliveira

Esse conterrâneo esforçado,
que, fora de seu Estado na-
tol. a golpes mfatigaveis de
trabalho e de honestidade, tem
conseguido galgar honrosas po-sições. acaba de ser nomeado
para dirigir a segunda promo-toria publica, na prospera ci-
daale de Campinas, em São
Paulo.

Jubilosos com essa nova vi-
ctoria do illustrado capichaba,
(pie. assim, vae enaltecendo a
terra feliz, onde nasceu, de-
sejamos-lhe, cordialmente, nota-
veis triumphos na magistratu-
ra paulista, o que não lhe será
difficil com os recursos da pra-tica e da cultura jurídicas, quepossue.

«Diário da Manhã»

Havendo deixado, esponta-
neamente, a direeção redaeto-
rial desse importante Orgâo da
imprensa espirito-sántense o
nosso amigo e talentoso con-
frade, dr. Josõ Sette. que, por
muito tempo, lhe deu o realce
e o equilíbrio de sua cellabo-
ração brilhante, substituiu o
nesse pos»o, com os mesmos
lampejos fascinantes de cultu-
ra e experimentado tirocinio
profissional, opulento de assi-
gnalados triumphos, o fecundo
e vibrante periodista, nosso
emérito COllega, dr. Thiers Vel-
loso.

No posto de redactorsecre-
tario — a alma do jornal ¦ foi
eolíocado. num Feliz momento,
o nosso brilhante collaborador
e amigo. S. Garcia de Reaen-
de, um dos elementos de mais
fulgor e capacidade com que
sc honra e opulenta o jorna-
lísmo capichaba.

Aos bravos e vigorosos jor-
nalistas. nosso cordial abraço
de congratulações.

__ t
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Américo Vespucio, activo e 
!

estimado viajante commer-
ciai da firma desta cidade,
srs. Viuva Azevedo & Filhos, f
e um dos amigos dedicadosfev
desta revista, na qualidade 

*
de seu representante geral -

no interior do Estado. \

< > caracter éuma força.
muel Sm iles.

gr*m
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fcS*A dias. conversan-
[1 do com um atui-
^ go, (jue conhe-
J.'/ ces da casa dr
fi mme. V, tive Op-

-t-> jiorlunidadè de ia-
lar sobre os teus

dotes dr coração e dr íniolli-
geueia e. sobretudo, sobre o
nosso amor, o nosso grandee desditoso amor.

I listoriaSi mou caro. As
mulheres nao amam... Fingem
amar... Permutam, sem vacil-
laçôes, o amor desvairado de11 n poeta polo amor moneta-
rio de qualquer burguez. quese apresente !

< aiei-ine, assim como as suas
palavras me calaram na alma.

E elle continuou :
amor de sacrificio/o amor

de alma e coração, como nos
dá exemplo o grande Camiílo
no «Amor de Perdição . o,
nas épocas hodiVmasi um my-
tho, um sonho, uma miragem l

udo, tudo. meu caro, pre-sentemenie, se chama di-
nheiro.

Fizeram me mal semelhan-
tes palavras e, tristemente,
des[)edindo-me desse amigo
tão pcsdmista, fui conversar
com o meu amigo velho oMar!

Deixei-o com o seu doentio
e amargo scepticismo e, dan-
do balanço á bolsa combalida,
tomei o primeiro barco, quese me apresentara*

Voguemos ao léo das va-
gas ! disse ao timoneiro.

Para onde ?- Sem destino: Ao sabor
da sorte !

E o batei seguiu oscillando,
bonançosamente.singrando as
águas esmeraldinas do At Jan-
tico ineomparavel !

Mais uma vez, «ttriste eomo
a tristeza osseanica do mar»,
eu me senti duplamente poe-ta e, instmrtivamente, recitei
aquélle soneto meu, (pie ter-
mi na assim :
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Caetano, filhinho do sr. Pedro
Comte, residente na villa

de Iconha.

Nunca eu tivesse tido um riso ú bocea,
>vnn um minuto ee ventura tulo í
Pois, parn recompensa de ífm pouca

Duração desses dias tie prazer,
Quantos annos de dor eu het vivido ?
Quantos annos de dor hei.de viver!

* * *
»."'.»¦.'* * * 

, , , *

Ah ! minha super-amadâ,

ah ! meu grande e desdítOSO
amor !

Disse um poeta — o nome
não me oceorre--que só se
ama uma vez na Vida*

lai penso, porém, que se
ama muitas vezes, mas, com
verdade, com loucura, com
idolatria * • só se pódè amar
como te amo a ti !

( I mou amor è uma alluei-
nação, }>orque vae, imminen-
temente, causar a minha ine-
para vel desdita.

Eu sou uma pomba com
garras de milhafre. Sou um
rouxinol com ganas de alm-
tre. Sou um poeta com alma
dr leão.

Ei sob todos os modos e
pontos de vista, não regei-
to a luta...

A morte é sempre a mesma.
Morre-se• catbolicàmente, no

leito vjrginal do seio da fami-
lia, como se morre apunhala-
do por um sieario qualquer,no fundo de um lupanar,

. Creio que o espírito de Vol-
taire, quando le escrevo esta,
está encarcerado dentro <le
mim I

j Penso como elle :
«Não vim ao mundo paracoueertalo : vim para rir-mo

de lie.»
Faço minhas as palavras de

l leine í
«O mar tem suas vagas; o

ceu, suas estreitas; o meu co-
ração, teu amor I»

Adeus, minha Yvette.
Paze-me lembrado ao teu

coração.
+ a %1 eu

Joáo do Natal
Ilha da Saudade, agosto de

a

M
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A Loteria de Minas ò a melhor das loterias,
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ESCOLAS MATERNA ES
VERDADEIRA OBRA,:DE PROPHYLAXIA SOCIAL

Defesa e protecção d Maternidade e d Infância

%\J
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Para confeccionar o manto ma-
ternal, quc sc cogita estender so-
bre as novas vidas e para applicar
praticamente e consubstanciar em
realidade todos os proventos, quete podem tirar do thema, ha pala-dinos da nova cruzada que nâo se
satisfazem dc se dedicar á causa
com graves lucubraçõrs de espi*
rito,mas querem ainda estudar cmloco, com amor, sciencia e fé, tra-
balhando e soffrendo do própriodiffundido soffrimento social, aíim
de comprchendel-o na sua pleni-tude e applicar o remédio adequa-
do para minorai o. Ha legiões des-
tes beneméritos da humanidade e
tudo faz esperar que conseguirão
avançar na sensata c humanitária
empresa, attingindo o fim nobili-
tante prefixo. E hoje está se ge-neralizando a tal ponto o interesse
para o êxito do problema, que nâo
ha paiz civilizado que se desinte-
resse da sua solução. Até se diz
que o indice da civilização de uma
nação é dada pela preocccupaçâo
que vem revelando em proteger a
creança, provado como está quesem este interesse, mais cedo ou
mais tarde, a nacionalidade está
condemnada fatalmente á dissolu-
çâo e que as famílias nacionaes
prosperarão na medida do valor*
individual dos seus futuros cida-
dàos. A tarefa que se relaciona
com o problema da crença com o
fim de se chegar á revigorização
da raça e aperfeiçoamento moral
é das mais complexas, consideran-
do-a particularmente em seus mui-ttplos aspectos de ordem moral, pe-dagogico e essencialmente social.

A rhetonca dos Congressos e de
conferências «cientificas náo con-fejue por si só effeitos perdura-veis, si os governos náo prestamseu concurso a fim de tornar reali-
dade a acçáo previamente combi-
uada, harmônica, orientada poridênticos objectivos extquiveis.

A cruzada da protecção á infan-
cia, pedraibasflar de benemeren-
cia e defesa social, foi iniciada des-
de o Conçresso de Antuérpia. Dez
annos mais tarde, reuniram-se em
Paris os Congressos Internaeionaes.
seguindo-se-lhes os da Bélgica e da
Allemanha,onde ficou resolvido que

( Continuação )
rra necessário estender a esphera
da acçáo áté que se attingisse oiim culminante do ideal : uma obra
geral fie assistência infantil. A pri-meira tentativa seria e systemati-
ca em favor da protecção á ín-
fancia na America do Sul. é repre-
sentada pelo Congresso Americano
da Creança, (jue teve por sede sue-
cessivamente Buenos Avres, Mon-
tividéo e Rio de Janeiro. Não se
pode negar que vae cada vrz mais
se accentuando a execução de va-
rias medidas de caracter eminen-
temente pratico, comprehendendo-
se que a obra de assistência in-
fantil é um problema visceralmente
nacional e (pie na sua solução está
a chave de outro mais complexo,
qual é o que se relaciona com o
de conseguir uma mais vigorosa e
melhorada, physica, intcllectual e
moralmente, geração cie amanha.
A iniciativa particular tem feito e
faz quanto cabe no limite de suas
forças, mas em assumpto dc tama-
nho vulto, é imprescindível o con-
curso dos podéres públicos paraactivar, intensificar, desenvolver
uma parte e talvez a mais impor-
tante da campanha ern prol da
creança como base ou ponto de
partida da educação, que lhe deve
ser ministrada.

W supremo interesse nacional
transformar as creanças cm entes
úteis a si próprios e á sociedade
a cujo grêmio se devem encorpo-
rar mais tarde; portanto o Estado
náo se pode eximir a responsabi-
lidades, que lhe cabem no (lesem-
penho da obra generosa e notabi-
lissima de prophylaxia social, cujo
êxito depende nâo só de um pro-
jecto ou planos definitivos e sim
de uma legislação adequada e de
efficiente organismo de instituições.

Em diversos Paizes já existem
organizações, completas resolvendo
efficientemente o vital problemamundial.

È a nobreza máxima de senti-
mentos vem revelada pela única
preoecupação de conseguir opti-
mos resultados e, sopitando im-
pulsos de magoado orgulho, ap-
plaudindo os melhores modelos e
procurando copiar os mais perfei-tos. Si a copia servil é desdou-

ro em certos casos, no presente(aso c louvahilissima. Aproveitar
alguns planos, ampliar esboços, sug-
gerir idéas novas, que por sua vez
vêm ampliar a esphera de acçáo.
eis o papel das grandes nações ci-vili/adas, agindo na grande obra
de benemereneia. que se destina
a produzir os melhores fruetos da
arvore humana.

Apesar do pessimismo, oue faz
dizer a alguns brasileiros, aliás emi-
nentes, que não podia ser maior o
desengano em vista do retarda-
mento em serem executadas varias
medidas de caracter eminentemen-
te pratico, no sentido de se instituir
o apparelho permanente de amparo
á creança,deliberadas no Congresso
de 1(>22. devemos concordar que
já o Brasil tem dado grandes pas-sos na via das realizações.

* .ffirmam os pessimistas (que tém
o mau vezo de olhar tudo o quese passa no seu jovem, mas já gran-dioso Brasil, através de lentes de
cores negras) que o problema da
creança neste Paiz, é o esboço, de
um plano em que se notam, apenas,
boas intenções. Felixmente a reali-
dade é mais animadora ; no sen-
tido de revigorização da raça, pelomenos sob o ponto de vista physi-co na Capital da Republica existem
instituições, cjue podem servir de
modelo a muitos outros paizes. De
íacto, grandes scientistas estri:ngei-
ros já solicitaram do dr. Moncorvo
Filho, cuja fama já transpôs os li-
mites do Brasil, onde é justamente
considerado o maior benemérito
da creança da sua Pátria, informa-
ções detalhadas sobre instituições
por elle fundadas. O grande scien-
tista e pediatra brasileiro, inflam-
mado de amor á infância, consa-
grou seus longos estudos de Jsa-bio para conseguir a instituição
modelar, que é uma gloria do Bra-
sil.

E tambem a respeito do amparo
moral á creança já se fizeram e estáo
em vias de ser realizadas grandesobras regentradoras do ambiente.

Carolina Pickler.
(Con ti nua)

A «Vida Capichaba» circula entre os melhoras consumidoras espirHo-santansas.
**• ?¦*
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LEMBREM-SE SEMPRE
QUE O E5PIRR0 E'0 MAU PRENUNCIO
D'UM GRANDE RE5FRIAD0 QUE>0'DE

TRAZER £S MAIS GRAVES CONSEQÜÊNCIAS
SENÃO FOR LOGO ATACADO COM'ALGUNS

COMPRIMIDOS oe
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[r.»-tNW TRANSPIROL" HENNIN6
O NOVO E EXTRAORDINÁRIO PR0DUCTO QUE ALLIVIA,
COMO POR ENCANTO, QUALQUER DOR -SEJA DE QUE
NATUREZA FOR- E FAZ ABORTAR
RAPIDAMENTE QUALQUER

INFLUENZA ou
GRIPPE. ^ •¦«¦*«**-' Bwor
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55"

CASA LIBANEZA
- DB

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

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

Preço» rozofivels
R.DERONyWO flONTEIRO, 9—VICTORIA .

a» v jf • 11 - mÊMMMMWÊMM fll
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TRINXET cfc
Com missões, consignações, repre-

sentacòes e conta própria

Escriptorio e armazém : R. V de Março, 42
Telegrammas: TRINXET-Código : RIBEIRO

TELEPHONE, 57-C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo

^M mm.
^B B^

U m preparado para o caber

lo, que vem ostentando a
primaria fntre os demais simi-
lares é, indubitavelmente, a

soberana

Loção TRIfOLINA
K' utn tônico cm forma de eli.tir
licoroso. nue bem svmbolua:

HYGIEHE E POESIA
LoçlTo medicinal, deliciosamente
perfumada . não ir tintura, mas
um produeto aniiseptico exclu-

sivamente adequado para
DESTRUIR A CASPA E FA-

£ER CESSAR A QUEDA
DO CAHELLO e qua, aJénv
disso, usando-!>c essa prodi-

uiosa especialidade, consegue
se urna LUXURIANTE

CABELLEIRA.
FA, finalmente, o esjjenfico mais
racional da sciencia moderna

y-A

Analytado, registrado a pra-
miado com madalhaa da

OURO a PRATA a com o
Granda Diploma ó% HONRA.

VENDE-SE EM TODAS AS
PHARMACIAS E CASAS

DE PERFIAMARIAS.

FABRICA EM JUCUTUQUARA
VICTORIA E. E. SANTO

wp ¦»¦
.. :j.-SBM3KT-ZZ3saiMMM&-''.

Nossos annunclos taellKam a spr#s#«m o augmsnto dos dopositos bsnearios.
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Elia encontrava nnquelfe jardim
abandonado e quasi res:ituíffo ánatureza, uma poesia selwgem
que lhe agradava; sob o activo

idima de Nápoles, tudÇ crescera
Com prodigiosa actividade. Laran-
Jfeiras, mortas, romeiras,' limoeiros
tinham-se .expandido eni plena li-herdade, e os galhos, nâo tendo
mais a temor o {iodâo do sgadt r,davam se. as mfns dr unia a outraextremidade da alameda, ou pene-travam familiarmente nos aoosen-
tos por alguma vidraça parada,-Náo era, como no Norte, a triste-za de uma casa deserta, nas alouca alegria e a Jeliz petulânciada natureza do Meio-dia cnlrecuiea si mesma; na ausência do donoos vegetaes exuberantes davam-se o prazer de uma orgia de.lio-res.de íruetos o de perfume: ; re-tomavam o Iogar que o hcfciefolhes disputa*

Quando o co.nmodore — era as-sim quo Alice chamava famiinr-mente seu tio viu aquelle bos-
que impenetrável, através do quo]nao seria .possível avançar sinâoeom o auxilio do um facão Oe der-rubada, como nas Florestas daAmorna, bradou em altos gritos(pie sua sobrinha enlouquecera re-almcníe. Mas Alice prometteu-lh<
gravemente íazer abrir, do portãode entrada ao salão e deste ao

|terraço, uma passagem uifficiento
para um tonnel de malvasia—uni-
ca concessão «me elia podia per-| mittir ao positivismo avuncular —
O comtnodotc i esiguou-se, pois nãosabia resistir a sua sobrinnke na-
quclloi momenl), sentado em' Fren-te delia, no terraço, bebia aos go-linhos, sob o [iretexto do chá, üma*grande chaveni de rhum.

fcsse terraço, (|ue seduzira espe-ciahnente a jovem miss, era efíe-ctivamente muito pittoresco e mé-rece uma dosoriprão particular,pois I atilo cTAspromont ahi volta-ra Irequcntemente, e é preciso pin-tar a decoração das scenas, une
fsc descrevem.

Subia-se a esse terraço, cujosmuros a pique dominavam umaestrada profunda; por uma escada-na de largas lages de.sconjunia-das. onde prosperavam vivazeshervas silvesres. Quaírò colum-

¦{¦'¦.. .. ^mn atnnrm annm. mumima ^aimrmimniiimuxiuiiixiutoimiiii
3mi ™rnmi munm^luinuuuixiixxnxxzrnja:
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nas gastas, tiradas de alguma rui-na antiga e cujas < apin is perdi-dos tinham sido substituídos pordados de pedra, sutestnvam umengradamento de varas a narradase recobertas de parreiras. Dos pa-

( UotHinkaçâi i
rapeitos cabiam em <oafhas e.gri-naldas a vinh.i-virgem o planmsnanetnrias. Ao pé dos rmros ahguetrn da índia, 0 áloes e o me-'IronhCito cresciam, numa desor-dem ei r antadorn, e.ai^m do umbosque coroado j or uma palmeirae três. pinheiros ia Iialia, a vistaespraiav..-so sobro ondulações de^terreno semeado áe villas bram-cas, den;orava-se sobre a silhuetavioiácea do Vesuvi \ ou se perdiana ímmensidade àz\ I do mar.

guando Paulo cTA. premont ap*
pareceu ao alto da ^cadaria, Ali-ce levantou-se, soltou um gritmhode alegria o deu alguns passos aseu encontro. Paulo tomou-lhe amao a moleza, mas, a moça elevou-
th prisioneira, á altura' dos la-bios de sou amigo, com um movi-
mento chi iode infantil gentilezae de ingei.ua vaidade.

O commoctotô ensaiou erguer-se
sobre as p umas um pouco gotto-sas, e consegui-o após aigumas ca-retas de dôr, que contrastavam co-
mkarnente com o ar de júbilodesabrochado em sua larga Face;
approximou se. com pa so bastan-
te ágil para elle, do gn po encan:
tador dos dois jovens, e esmagou
a mão de Paulo de modo a mol-dar-lhe os dedos uns contra osoutros, o que constituo a suprema
ppressão da velha cordialidade
bri tan nica. ^

Miss Alice Ward pertencia a cs-
sa classe de inglczas morenas, que"realizam u.n ideei, cujas condições
parecem eo Uradi. er-se : uma pellede brancura mara\ ilhosa. capaz de
tornar amaiellos o leite, a neve, olirio, o alabastro, a cera virgem
e tudo que serve aos poetas parnfazerem comparações brancas; la*bios de cereja icabellos tão negros
como a noite sobre as aí as de um
corvo. O efíeito desses contrastes
é irresistiveí e produz u na bell zaá parte,da qual não se encontr iria
equivalente em parte alguma.— Tal-vez alguma i circassianas, desde ainfância criadas no serralho, offe-reçam essa V:z miraculosa; mas è
preciso ílanno-nos a esse n speitonos exagero, da poesia oriental enos gomches de Léwis, rr presen-tando os haréns do Cairo. Aliceera, segurame ote, o tvpo mais per-Feito desse ge aero de belieza.

O oval alongado de sua cabeça,sua tez dé ine miparave! pureza, onariz hno, delicado, «transparente,es olhos de um azul — escuro»iranjados de longos emes. que pai-

pitavam sobre suas faces roscas
corno mariposas negras, quaiúlocila baixava às palpebras, os la-
bios coloridos de puffrura rcsplan-
decente, os cabellos cahindo emvolutas brilhantes como fitas de
setim de cada lado de suas faces
e de seu pescoço de cvsno, teste-
munhavam cm favor dessas romã-
neseas figuras de mulheres de Ma
clise. que, na sua exposição uni-versai, pareciam encantadoras im-
posturas, Alice trazia um vestido
de grenadinc com babados feston-nes e bordados de palmazinhasvermelhas, que combinavam ás ma-ravilhas com as trancas de coral

! ra continhas, que ornavam seu
penteado, seu collar e seus brade-
1' -tes: cinco pin gen tea, suspensos
a uma pérola de corai facetado,
tiemulavam no lobulo de suas ore-
Uns pequeninas e delicadamente
enroladas*—Si censuraes este abu-
so do coral, pensae que estamos
em Nápoles e que os pescadoressnhem do mar dè propósito paraapresentar-vos esses ramos, que oar avermelha.

Nós vos devemos, após o retra-
to de miss Alice Ward, ainda queapenas por contraste, ao menosuma caricatura do cotumodore, f\maneira dc Hogarth.

O commodore, de uns sessenta
annos de idade, apresentava a par-ticuiaridade de ter o rosto de umcarmezím uniformemente fiam me-
jante, sobre o qual contrastavam
supercilios brancos e suissas damesma eõr, talhadas em costelíe-
tas, o que o tornava semelhante aum velho Pelle-Vermelha, (pie setivesse tatuado com giz. As inso-lações. inseparáveis de uma via-
gem á ítaha. tinham juntado mais
algumas camadas ãquelia ardente
coloração, $ o commodore fazia m~voluntariamente pensar rm um
grande coníeito envolto em algo-
dão. Estava vestido, dos pés â ca-
beca. com casaco, coIJete. calças e
polainas, de um tecido de lá drvieunha de um cinzento-avinhado,
que o alfaiate lhe devia ter asse-
gurado, sob palavra de honra, ser
a côr da moda e a mais usada, o
que, talvez, nâo fôsse mentira. Mau-
grado aquclla tez coruscante e essevestuário grotesco, o commodore
nâo tinha absolutamente um arvulgar.

(Continuai
%¦:*.. *
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O ultimo invento iiortoamerícano asse-
gura-YOS completa extirpação doseabeUos
supérfluos do rosto, braços, etc-. A Depi-
lína Saraii é ò próducto até hoje exis-
tente para aquelle lim- Applirái-o e nota*
reis que os cabellos saem eom as rai- jzes. Ouiros depilatoriòs á v<nda rito mer-
cádd maís nâo fazem que cortar os cabeí-
tog, fazendo o effeito dé uma navalha* De-
volveremos i\ importância, si nâo dejr o*re-s sultado desejado. 

*
Preço do tubo 2Õ$OOÒ; pelo correio,
21$OQO. DepõsRarios para todo ç Bra-
sil: F. DA SILVA NEVES & CIA,. — A*

venda em todas as perfuma rias.
UMA BUENOS AYEES, 273— RIO DE-: TAN El RO :-

Tèféph: Norte -108C,--Caixa postal 2398
(Si tivordes alguma informar m de SÍgillo
a pedir, podei? dirigirtpcartas a Mme* É-

Harris, para o nosso endereço.)

«*»•'.!
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VENDA de LOTES
¦ í

na chácara da VIUVA CALMON

PRAIA COMI Mi IDA

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

desde 600$ até 2:000$.

Tratar das 8 ás 10 e ias is ás 17 heras
COM m m

Joao De F. Ribeiro
" ** y -¦".

Rua Jeronymo Monteiro, 6 — sob.
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Teleys.: «PRADINMO

Caixa postal, 3867
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VICTORIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

8SL .18

Es< riptorio : ^ ! JU

* Rua do Commcreio, 41 v

|Vietoria f;stado do li. Santo
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Os mais procurados consumidores sâo assiqnaites r!a "Vida Capichaba»,
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CURIOSIDADES
Ha, em Nova York, um bairro de

multimiihonarios» onde se acha a
Park Avenue, na qual se alinham
ms mais luxuosas residências «la-
quella cidade;' sõ estas residem
cias representam mais riquezas ac-
cumuladasdo que muitos paizes jun-
tos. A media da renda dos felizes
moradores dessa «via láctea», é
calculada em 750.000 dollars por
anno e 0 total dos dispendios an-
nuaes em 280 milhões.

Em algumas casas de aparta-
mentos se alojam até sessenta mui-
timillionarios. Uma familia com ren-
da inferior a 50.000 dollars por an-
no 6 considerada, eni Park Ave-
nue, como apenas remediada.

Recentemente, por oceasiáo da
visita do rei da Abyssinia á Ingla-
terra, Jorge V offereceu aquelle
soberano a coroa usada pelo im-
perador abyssinio Theodoroe quc
fora conquistada por lord Napier,
em 1B68. Diz-se que essa coroa
histórica pertenceu ao rei Adan
Segud, no anno de l.%0, tendo sido
por elie offertada a uma jovem in-
gleza catholica de Godar.

A fabrica de papel mais antiga
do mmndo funeciona no Japão, na
aldeia de Nagio; esse estabeleci-
mento conta oitocentos annos de
existência e fabrica o papel intei-
ramente á máo. Dahi o preço ele-
vado desse papel, pois cada ope-
rario prepara somente quatroecn-
tas folhas por dia.

:m mCma curiosa estatística, feita nos
Estados Unidos, revela que o nome
de familia mais popular nesse paiz
r o de Smith,

*

PRATICAS ECONÔMICAS
Como se limpa o lino leo.. -Para

conserval-o lustroso, lavem-n*o de
quinze em quinze dias com um
pouco dágua è igual quantidade de
leite. Depois de bem enxuto, fric-
cionem-no com uma ílaneila ligeira-
mente embebida de óleo de linhaca.

*

Processo paru olear 0 soa lho--
Lavem o soalho com o maior cui-
dado. Limpem as gretas e os can-
tos com o auxilio de unia tesoura
e de uma escova rija. Deixem sec-
car durante um dia- No segundo
dia encham todas as fendas cora
massa de' vidraceiro, servindo-se
de uma faca; o soalho deve tor-
nar se irreprensivelmenle liso- Dei-
xcm seccar por espaço de 48 ho-
ras. Preparem uma tinta um pouco
espessa com ocre amarello muito
lino, fervido em óleo de linhaça ;
si a tinta ficar muito escura, juntem-
lhe alvaiade peneirado. Appliquem
essa tinta com um pincel largo (co-
meçando num canto opposto á por-
ta) e dirijam-n'o sempre na mes-
ma direcção. Deixem seccar por
espaço de 2 dias e repitam a ope-
ração com o pincel largo.

O soalho oleado náo requer nun-
ca a grande lavagem j basta pas-
sar sobre elie, uma ou duas vezes
por, semana, um panno hutncdecr-
do e varrel-o todos os dias com

uma vassoura de crina. Duas ou
tr£s vezes por anno deve-se pas-
*ar a preparação sobre o soalho,
principalmente ao centro do.s quar-
tos, onde a tinta se gasta mais ra-
pidamente.

OULODICES
Licor de leite..— {'tn litro de leite

fervido, um litro de álcool de iJ6?,
duas favas dc baunilha, um pau
de chocolate ralado, :* rodellas de
limão, um kilo de assucar refinado.
Deixa-se em infusão 8 dias, depois
côa-se e filtra-se-

Broinhas de amêndoas. —25o grs.
de assucar; faz-se uma calda rm
ponto de fio, 250 gri. de amêndoas
amassadas na maehina, 4 gcmmas
e 1 clara, uma colher e meia de
farinha de rosca fina, leva-se ao
fogo brando, para cozinhar. Quan-
do estiver soltando do fundo da
panella, tira-se do fogo e deixa-se
esfriar um pouco e mistura-se á
farinha de rosca. No dia seguinte,
fazem-se as broinhas, douram-se
com gemma de ovo, polvilham se de
assucar crystallizado e levam-se ao
forno quente para tostar.

Camarões com xuxüs. — D e s cas -
cam-se uns camarões crus e desças-
cam-se uns xuxús. Faz-se um refo-
gado de banha, um pouco de azeite,
tomate, cebola, deixa-se a refo-
gar at*'* ficar louro, depois juntam-
se-lhe os camarões e os xuxús,
deixa-se cozinhar e lerve-se com
molho de pimenta. Naina.

ii it
Armazéns para fornecimento do pessoal da

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

Porto Velho, Jofto Neiva e Eacura

OLIVERIO SOARES & C,A
Agentes de kerozene : «Jacaré,» em Porto Velho;

«Estrella», em João Neiva.
Códigos: PARTICULAR E «RIBEIRO»

Telegrammas «OL1ÀRES»
Telcphone, 31 Caixa postal, 3Ô41

[ mm. g- g. 
—- ¦— ¦ k

Industria SL JORGE
Fabrica da ma asa a allmantielma

REFINAÇÃO DE ASSUCAR
Vandaa por atacado

JOSÉ KASSAB
RUA DO C0MMERCI0, 16

Caixa postal, 3987 -Teleph., 306
Telegrammas Kassab

Vlctorta— E. E. Santo

HRH t^^R * M^MmmM 
^^^^^ ^*"

m

**- z ¦**
^AmWMâ Jí



ao - a - »i7

> l^B Ul ^b^Bí B

fi>^. 6feff!4*<!3 mV I

mmmmW AmWAm\T ___________^J ^^^^^^M j^W^T ^B ^B

BÉSm ^^ ^rfli I li"'""""ii II
I K *> J« l/llí/tB/Wf/SAtifcf I[ I ">yiT pwwffliw1
B I ^^ >i I l\ fll

¦fl Jl ^. _*Tm\ II I í^k _a I I

w ^x I l/t } UJ I 11

» 
"^__b*í^?2_bb22~22S____5^i^^

?íBê_l£2S_nv
TORNA s£Q

D UTERO DOENTE
lllS I UH 

" 
SS UMI:

•:'

1.* — Inflammaçào do Utero;
2.* — Catarrho do Utero;
3.* — Corrimentos do Utero; - *
4.- — Colicas do Utero;
6.* — Hemorrhagias do Utero;
••* — Dysmenorrhéa (regras dolorosas, aaoraaas);
7.* —Amenorrhéa (falta de regras);
8* — Leucorrhéa (flores brancas);
9° — Perturbações da Puberdada;

10." — Favorece os pfcenomenos da Ora vi dei,
11.° — Combate os enjôos e vômitos da Gra vides,
12/ - Evita os Abortos e outraa Perturbações;
13.- — Facilita o Parto;
14/ mmmm Acalma ns Dores de Cabeça, Vertigens, ato.
16/ — Restabelece o appetite;
16.* — Tonifica o Utero.

É A VIOA DA MULHER s DÁ-LHE SAÚDE. ALEGRIA t YlOOt.
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAi5 PKARMACIAS E DROGARIAS.

IMffi4JU)BISMO
£SS5§ ü nÉOMnTKãtBs.W H&flftB:
CUBA fi» J A6 OIAS. PSLASPODLASÍ PmiTO SANTO
NA» PHAP> CIAS E OOOOARIAS

vS

VIDA CAPICHABA - 4l
Ul »*.«!»!

PHARMACIA E DROGARIA
• «POPULAR»
G. Roubaeh & C1*.

Grande deposito de
DROGAS E PRODUCTOS CHIMICOS

Importação directa das principaes fabricas
naclonaes o estrangeiras

í

'»'ty»niii»ii,iiiii(wiiifiigiSw

C. POSTAL 3812--End. Tel. ROLÍBACH

ROA PRIMEIRO DE MARÇO, 20
Vietoria E. E. Santo

• •BRUZZIrv A CIA. "

L

Successores de GOMES <& BRUZZI
FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES,VINHOS DE FRUCTAS

_ 0 seus congêneres prlos processo?» mnis hygeniroi.( ommrrcm em grosso de AGUARDENTE EÁLCOOL
mVT,,C PíV?l° «^«gWlçflo Internacional do Centenário de II / e_dmloma « e honra do instituto Agrícola BrasileiroTELEPHONE. 249-- CAIXA POSTAL, 3835Knd. Telegraphtco: DISTILLAÇÀO Código: RIBEIROKroductos analysados eapprovados pelo Laboratório Nacional Ide Analysei do Rio de Janeiro.

Duarte, Beiriz&JSia.
VENDAS POR ATACADO

Seccos, molhados, ferragens, kerozene,
trigo e sal

Compradores de café em larga escala
Consignações, representações e conta

própria
Usinas para pitar e beneficiar

café a arroz

Navegação marítima e fluvial
Representantes de diversos Bancos

Filia es em PlUMA E MONTE BELLO
Matriz : na VILLA DE ICONHA

Estado do Espirito Santo—BRASIL

r
«

yy

¦V:

A
s

Endereço telegraphico-ICUNHA- FILMA
CÓDIGOS : RIBEIRO e outros

particulares
¦WS J
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84?*~DIARIO OFFICIAL 1)0 ES-
IADO FEDERAL DO ESPIRITO
-SANTO*. Capital. Imprensa do
Diário Official: -Creado-"pelo dê-
ejeto n. 14 dc 20 detJeyeceko de
IMOo, em virtuílc da re.sds-^o d,o
contraem qué o govèrôd mantinha
com o «Estado dp Espirito Santo»%
para a publicação dos actos offi-
ciaes.

O primeiro numero appareceu
áos 23 de maio.

Sua divisa era — «Ordem e Pro-
grèssò» - e tinha no centro do ca-
beçalho, entre as palavras /Liaria
e Official\ as armas da Republica.

O decreto, que o creou, abriu»
lambem, o credito de dez contos
para a compra do material necesr
sario para a montagem dc suas of-
íicinas.

P regulamento da Imprensa OL
ticiat, o qual teve* o n. 1, foi ap-
provado pelo decreto n- 20, de 15
de abril. **

A direcção estava a cargo de um
direi tor, com os vencimentos an-
nuaes de 3:60O$O0Of é de um secre-
tario, servindo de revisor, perce-
bendo os veneimentos annuaes de
te6Õ0$0(XÍ.

0 se.u primeiro director-redactof-
chefe íoi o cidadão Antero Pinto
de Almeida, nomeado pela rçsolu-
çâo n. IBS de Í7 de abril,

Interinamente, oecupou a diree-
çao e chefia da reàaçção o sr. Cie-
to Nunes Pereira, nomeado peia
resol. n. 527, de 2 de dezembro,
por se achar o eífectivo em gosode licença, sendo dispensado pelaresol. u. 565» de 2o do mesmojnés.

A citada resol. n. 185j de 17 de
abril» nomeou secretario-revisor o<sr. Affonso HenVigúes de Maga-
Ihães, qué foi exonerado pela re-

JsqL n. 522, de 2<> de novembro e
substituído pelo sr. Aldano Ferrei-
rá de Paiva., designado pela resol.
n. 527, de 2 de dezembro.

Além de ser o portador do mo-
vimento administrativo uo Kstado,
tinha o programma «de todos os
organs de imprensa que se n>edem
pela probidade, honra e dignidade
da Pátria».

. Não se publicava nas segundas-
feiras e nos dias immediatos aos
de festa nacional. Distribuia-sepela
manhã, até 31 de maio, quando
passou a sel-o depois do meio-dia.

Coilaborádores: dr. José Batalha
Ribeiro, Affonso Magalhães, dr. M.
V. Brandão e outros. ¦ ¦ mAssignava-se, annualmente. por12$(XX>; e trimestralmente, por 3$.

A composição enchia, em cada
uma das quatro paginas, o espaço
de £65x415 mm., sendo divddi<|a#e|rfí
quatro eolumnas.

O pessoal de suas òfíicinas era
composto de <f- Domingos Leal de
Jesus» administrador; frineu IV
garro, carteiro-correio : Olvmpio
ílygino, Manoel Francisco <fe 381-
les e José Pinto Dias,typographos
de \% classe"; Vicente Paula Amo-
rim, typographo de 2*\ classe: João
Chrísostomo Duarte e Alcino José
Leal, de 3á. classe; Leopoldo Au-
gusto Nunes, official de machinas,
é Aureliano Nunes* Pcreirji, ofíicial
ro lador,

Km 1891. passou a se denominar
—.«Correio ( díicial».

85.—0 FEDERALÍS ] A.—C^fjitaL
Typ. d*0 Federal i$ta.~~Principiou

a circular aos 30 de julho.de 1890,
sendo orgam democrático da «União
Republicana Espirito*Santense».f

Do artigo de apresentação, trás-
ladamos o seguinte trecho': — «O
!¦ EDERAlJSTA. orgam da União
Republicana Espirito Sanfense, de-
fenderá os princípios da agremia-
çáo e não olhará para os lados;
será indifferente a todos aquelies
que„male\ olannente procurarem des*
vial-o <ia trilha recta do dever, jus-
tiça e direito. Será enérgico, quan-
do se tratar de defender a auto-
nomia deste Estado, porém da sua
energia dependerá a delicadeza na
fôrma».

Termina dizendo ser sua divisa
«Trabalhar para o progresso do

Brasil, trabalhando peio progresso
do Espirito Santo». ...

Estava sob a redaeçáo do, ,dr.
Antônio Aguirre, major Aristides
Freire e rapm. Joaquim Lyrio.

Da administração era enearre-
nado o cidadão Leopoldino Lima.
fmpressor: Aprigio E. Galvão, ate
21 de setembro, (mando passou a
ser impresso pelo cidadão Ciarip-
do P. da Costa.

Publicava-se ás quintà-feiras 
{*ès

domingos.
A composição oecupava 3<X>x250

mm., dividida em quatro eolumnas.
Quatro pagint s. m ^y

Coilaborádores — dr. José Fran- '
cisco Monjardim. dr.Ricardo Vieira

de Faria, dr. Eutropio Pereira
de Faria. Cândido Costa, Valentim
Debiase. etc.

86.-0 PHARC%-Caj>itafc—Se-
manario, Orgam do partido opero-
rio do Estado. 4

O primeiro numera saiu a-es:"«R
Üe julho de I89Q, sendo redacte-
ri ado pelo sr. Ansbert Guarany.

Sen programma foi traçado as-
sim: — *0 Pharol procurará por
todos osrmeíbs ao seu alcance pre-
parar o destino da classe jJe que
q factor» abrindo o caminha mais
repto» que os levem ao ..ponto em^ que, descortinando horizontes fer-
teis de tó, possam radiantes* de
seu prestígio decretar leis salva-
doras».

Durou algum tempo a sua publi-
cação*

1891

87.-C0MMKRC1O DO KSPIRi-
LTO SANTO, - Capital. - Typ. Uo

Conunercio.—Çumerou a ser publi-
cado em I? de janeiro de t«91»por
iniciativa do sr* José Pinto Guima-
râes*

'Alheio a interesses pessoaes, ti*
nlm como programma: — a defesa
do commercio, o desenvolvimento
e progresso do Estado, a impar-
ciaíidade em politica e aspirava ser
o leal interprete da opinião publica.

Era propriedade de uma asso-
ciaçâo, sendo administrador das
offieinas : Çlaudino Rocha.

Tornou-se, algum tempo depois,
em }tp2t orgam do partido «União
Espirito Santense». sendo seu re-
dactor-ehefe o prof. Aristides Frei-
re, que íoi substituído pelo dr. José
Monjardim, de 22 de junho de 1892
até T? de janeiro de KW, em quereassumiu a chefia da redaeçáo.

«Convertido em orçam da^Jnião
Republicana Espirito-Santense,atra-
vessou a crise mais arriscada, quan-
do a liberdade da imprensa soffria
torturas, e o governo regulava a pe-so e medida as apreciações de seus
actos. Em seu escriptorio ehegara
a penetrar a policia, nos boatos
alarmantes muitas vezes foi amea-
cado; o dr. José Monjardim seu
redactor-chefe. porém, em seu ar-
dor de moço afirontou tudo e man-
tivera firme a sua redaeçáo até
novembro 1593» (Editorial de 1 de
janeiro de UR5),

Havendo interrupção no trafego
marítimo cotn a Capital Pederal,
oau^rki p^eia revolt^ da arma*ia,
em 1893, suspendeu a publicação,
por falta de papef, reàpparecendo
aos 7 de novembro dò mesmo an-
no/No dia ,9 do mesmo més, tor-"nou a deixar de circular devido á
reorganização dò' pessoal das .pfíi-
cinas, voltando á üca^o dia #6.
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Nossas publicações são gratuitas, em vista dos cxcellontes negócios, que proporcionam.

*'



30 8 0*27 VIOA CAPICHABA

*#/¦K

A mulher amada e a ílôr»
qut nüo murcha no jardim
fértil do eoroçlo do ho-
mem

Numa manha azul, de uma ara-
gem suave e agradabilissima, á
semelhança das manhãs sublimes
dos tempos embriagadores da anti-
ga Grécia, transbordada de lyris-
mo arr batador, de riachos claros
como eryslal, frescos, e de canti-
cos melodiosos de pássaros, riso-
nhos, enlevados pela musica har-
mon tosa da mãc-natureza, Pais me-
ditava 1...

Ao longe, no horizonte, sereno
e roseo, montes azurs confundem-
se com o azul attrahente da abo-
bada celeste, magotes enormes de
lindos pombos sylvostres, bton
zeados, passam e repassam repen*
tinamentc, aiistridentes, deslustran-
do a claridade da majestosa auro-
ra, que vem raiando por entre
deslumbrantes raios de ouro e
grandezas !...

Laís. bella, mui branca, de cor-
po esbelto e seductor, fie j)ortc lino
e encantador, sentada á porta da
casa singela, com as lindas trancas
douradas, longas, descendo risonhas
pelas espaduas elegantes, como li
nas es pi raes loiras, ondulando pre-
guiçosamento ao sopro aealentador
dos ventos glaciaes. a fronte pen-
dida, nostálgica, balbuciando uma
prece muda, os lábios mimosos, côr
de rosa, resequidos pela dôr infle-
xivel, que a definhava, tinha nos
olhos rasgados, castanhos, langues,
uma fonte perenne de lagrimas ar-
dentes, feitas de crvstal e amor !...

Lançava pelos caminhos longin-
quos um olhar meigo è afílicto.
procurando descobrir o predileclo
de seu sensível coração, aconrpa-
nhado de suspiros prolongados e
penetrantes, que tudo diziam... Re-
flectia sobre os clitosos dias, que vi-
veu no aconchego do homem ama-
do, quando a vida era uma prima-
vera rica de amor e alegria, cjue
florescia no jardim do seu espirito.
tresealando a jamins brancos, açu-
cenas, rosas rubras e violetas!...

Em tomo, lindas crianças cora-
das, cheias de vida e sorridentes,
vestidas de algodão, filhos de po-
bres, brincam, saltando na rei-
va orvalhada, onde as brisas e os
aromas fluctuam e dos ipês, vesti-
dos de amarello, os sabiás arran-
cam netas maviosas do peito forte !..

Da floresta próxima, um lago de
águas encantadas, rochedos cober-
tos de flores, valles immensos. onde
as cascatas e os cantantes riachos
luzem a todo instante, e se erguem
com a sua regia pompa os ajnrdi-
nados bosques perfumosos, baloi-
çam-se delicados ninhos resoantes
de beijos e de magníficas canções,
onde a brisa — a orchestra enter-
necedora da solidão — a tudo sorri.

J,

Laís
««•-MaT

Aos meus amigidnkos Xatto,
G/auro, tirandro. Moe-
ma e Ze ua ide Pimentel.
de cujas vidas precio-sas o amado e extre-
uieeido Brasil muito
espera,

num sorriso de mcigui< e e bonda-
de, desde a mais alta montanha,
que o sol adorna, até a mais hu-
milde flor... E a alma submerge-se
no pomposo e rico scenario da gran-
(1 e m áe -natureza...

I'ma voz mysteriosa e encanta-
dora floriu :

— «Choras, tavez. Laís formo-
sa, moça dos cabellos dourados,
a ausência de algum ente ama-
do, ave ingrata, que partiu
para além deste jardim mara-
vilhoso e florescente dá ifláe natu-
reza, onde tudo empolga e (Mino-
brecc a alma selvagem, deixando
o ninho do amor vazio de doçuras,
dc beijos e risos de rosas, presa
ás libras mais sensíveis de teu bon-
doso coração ?»

Laís, erguendo a fronte, os olhos
marejados de lagrimas, falou en-
tre soluços: «Fadaimmaculada, ge-
nio mysterioso das selvas, sou a
mais desgraçada das amantes!...

O meu noivo, um jovem cheio
de vida e bello, partiu, sem me dar.
siquer. um adeus de despedida em
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uma destas manhãs, cheias, de poe-
sia e esplendores, da primavera
sorrindo em ílóres, eom destino á
cidade, onde as grandes avenidas,
calçadas de asphalto è arborizadas,
á noite profusamente illuminadas
por maravilhosas lâmpadas electri-
< as, sáo cruzadas, a todo instante,
pelos ricos automóveis «Rolls Koy-
ces»»«Packards», Uneolns», «Fiats».
e outros, transportando altos po-liticos encasacados, vendo-se-lhes,
através tia casaca, a bypocrisia; mil-
lionarios egoístas; capitalistas do
rei na barriga; juristas venaes; e
melindrosas presumpçosas, cober-
tas cle sedas e custosos adereços de
finas jóias, de cabellos oxigenados c
cortados á masculina, de lábios e fa-
ttn pintadas, debochando rios pode-res ferrujinosos da sciencia... Bsque-
cidos todos que o corpo é a mate-
ria em movimento, e a matéria é a
podridão!... Onde a mocidade vive
nos lupanares, saboreando o deli-
cioso nectar do prazer, embriagada
pela musica hysterica do jaze bond,
e pela claridade das lâmpadas mui-
licores, com um riso buliçoso nos
lábios e o amor nos olhos brilham
fio, muito além do lar e da lei de
I (.US*»*»

Onde rugem desgraçadamente os
ódios e os rancores, a inveja, a hv-
pocrisia e a calumnia, ea ambição
maldiz e chora !...

Talvez a ave ingrata tenha feito
o. ninho em outro coração*!...

«Silencio! formosa Lan. Eil a de
volta, cila de volta L.»i

Ao longe, na curva de um rio
de águas silenciosas,commungando
no silencio do logar, o coração fo-
rasteiro palestra com os humil-
fies artistas da natureza — de um
lado uma Hora immeusa, scintillan-
do como as águas do mar; doou-
tro, pântanos enormes, lagoas ajar-
dinadas, cobertas dr algas, ador-
nadas por lindas e melancholicas
garças de plumas d« ouro, onde o
soberano jacaré tern o seu throno
de crvstal. e a noite se ouve o
matraquear infernal dos sapos e as*
gargalhadas horripilantes da eoru-
ja, pavor da solidão, que fere o
intimo do coração humano — vinha-
lhe o amante L.

A moça, em delírios de amor,
viu o. ergueu-se, estendeu-lhe os
braços trêmulos e frios, e cahiu
numa svncope nervosa, prove-
niente de uma harmonia de bei-
jos voluptuosos!...

Quando elia tornou, elle. mui pai-
lido, num sorriso de piedade, dis-
se-lhe: «Sou casado com uma mu-
lher vulgar, por miséria da cida-
de !.?.*> E elia, num sorriso nostal-
gico. submergiu-se num valle de
lagrimas e dores í...

Victoria, 19 de julho de 1927.

Antônio Feu Rosa
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CIA. PAULISTA DE ALIMKNT.t»çAO-AGRAMDB MARCA BRASILEIRAEspecialidade da fabrica: BISCOUTOS
Typos. CflflMPflGNE-.paladar delicioso— CREflM-CRflCKERS » DÜCHEN - sem rival.

Typos INGLEZES:--Água c sal, Albert, Alp&abetu. A raruta, Brasileiro, Cm, Combina-çáo, («cm, Leite, Lunch, Maria, Maizena, «Peüi-Beurre» e outros.
MARIA E 50RTID0S engradado5 de 2 latas. - PREÇOS DE RECLAME. - Laias llüiographadas

0 ni e l h Oi a e o n ti i ci o tt a m ento ent latas de: 1[4 - f/2 ~~ / — r> e 10 Mios
H« pr, «, „,„„«es: LU 1Z GABEIRA& Cia.

Avenida 
Capiihahu ~~~ C postal, .V/06 - V I C T O RI A - E, B. S A N T O

ALUANÇA

Um dia, quando òs nossos cora*
ções se oomprehendcsseni, havia-mos delobrigat o segredo, que pre-Side á npproximação das alaias.A tua alma Falaria a minha alma,despida de todo artificio»».

Sinceridade!
.Olha a floresta immcnsa. ondeeipoae.s se desenvolvem, crescemabundantes !

As lianas majestosas enrosenm-
se nos ramos vivcnles e caminhamno seio da malta.

Crescem, abraçam os troncos, ocaule robusto e altivo!
Dflo-Ihe uma graça magnífica, or-nam lhe o dorso e vâo serpente-ando para o alto...
Çamihhamos juntos pela extensavereda..,
Abalar por uma larde macia ou

por um alvorecer esplendido...
r. andar, andar...
Noites coalhadas de astros» diasharmoniosos» banhados dc Im ehoras de tempestade!

,0 Faiscar terrível, o relâmpago
sinistro... Alma transida 1

j O amor é mais vivo, mais rutilo
que esse fogo phantasttco, aHgzà-
gueando no espaço plúmbeo!

A faísca desce precipite e entra-nina-se na terra.
O amor busca a alma, como oraio a terra !
E 6 sinistro, terrível como a scen-telha gigantesca.
O inverno chega»,.
A neve, o frio, envolvem alma...
Mas os corações se aquecem, noamor: o amor é a vida!
Corações que se amam, almas

que se unem.
Divina ailiança !
Kio. maio. 1927»

Joa kim Cruz

. V. :.....:.¦¦¦ ...
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Limpeza automática
"ü 

IUI CüfilSIfiO PU
r Tuberculose"

ESCIRÍIEI
F Approvada e Usada pelo D. N. do 3aude Publica

Limpeza automa-
tica, aasegurada por
um jacto daj_ua
aberto por um pe-
dal, no momento em
que os dÍ8p0BÍtÍYOt
levantam a tampa
do vaao.
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a aeus affjíretratlvoH
para a rede do es-
goto, logo que oa
mesmos caem no
vaso.

Interrupção do Ja
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eto dauua, lOgO que
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o vaso ne fecha com
o abandono do pe-
dal
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pies, qualquer bom-|
beiro a faz era meia
hora.
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¦V VENDA EM TODAS AS CASAS UE CIRURGIA.
FERRAGE íi* AttTICOS SANITÁRIOS

J. GOULART MACHADO & CM- I.tua.
Rua Affonso Cavalcanti n. 174 iuo,

l»ilim»i,''lfllWB,i; MMM i!^-'»»«3»aMwiiWn».iiia»«i M—Mi

A «Vida Capichaba» circula entre os melhores consumidores espirito-saníenses. .. ....
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Anêmicos — Esgotados — impotentes
O appetito vos desappareceu, passais as noites agitadas, falta-vos a confiança

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

-;» RESTITUI-LHE A FORÇA PELO --

L
O ^At^àtm^r N |P aSIlL

A VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS Dep,:s.tarka : F. da Silva Ne^ •,
^^^ RIO. Caixa pcstal, 2390 Custo: uciro 10S000. pelo correio, 12S000"uri ii ii imrni *'"" -V' '•. .F'»»g''»f T *'»"' '* pf' 
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SORTE?!
NO- -

«Credito Popular»
Sociedade de sorteios

Â preferida pelos espirilo-5<inien3es.
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEU RE

GULA.MENTO E 0 REGULAMENTO
FEDERAL

Sorteios nos dias 5, 15 e 25
de cada mez

3$000 é sua módico contribuição mensu

TEM.O SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS

i *

mj

Insere vei-vos ! Huhiltíai-vos 1
Avenida Capichaba

(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

: ri

As vantagens do annuncio dependem de sua continuação.
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Foot-ballDeveria realizar-se a I I do cor-
lf,., rente o jo^o «Vietoria x lloriano».

Por^m com ^rniui* surpreza nossa,
o glorioso «Vietoria i\ C.»~- o in-
victo dos tempos áureos do «foot-bali» capichaba— eátregpo os pon-tos ao adversário, deixando dest*
nrte de haver o esperado encontro.
Para o clüb rubro-negro^ íoi uma
delicia conseguir mais 2 tentos no
quadro da Liga, sem dispendio deforcas ; para o «Viet na», a cousa

I foi peior, portjtie. além de retardar
a sua marcha no ea npeonato. per-<leu uma opportunidade deaugmen-
tar a sua renda. Mas, si assim pro-eedeu a sua esclarecida Direciona
podemos aflirmal-o, foi ern vista derazões imperiosas. Quem mais soí<íreu loi o «zé torcida», que, viciado
como está, nào conseguiu noiar o. tempo nesse domingo,

. oi no dia 14 os «torcedores» je-juaram, a 21 tiveram a sorte de«quebrar o cuspo», com um ma-
gnifico encontro entre o «S. Anto-nio;- e o «America*, Na prova pre-liminar, foi vencedora a «equipe»
ao «America» pela contagem de5x2« NTa principal, cpie íoi cheia delances emocionantes, dado o dese-
jo de vencer dos contendores, Eoivictorioso, ainda, o «America.» pelo«score» de 6x0.

A esquadra do «S. Antônio», con-duziu-se hem até aos trinta minu-tos do segundo tempo, quando aContagem estava em Ixn. Mas nos10 minutos restantes apoderou-se
um desanimo tal do .<on/e» san-tantoniense. que foi conveniente-
mente aproveitado pelo grupo do«cimento armado-. K si não fossea falta de treino, causa única fieseu fracasso, o ciub do Carlos Ro-Semberg não teria soffrido tama-nha derrota.

Reme
Finalmente a Liga resolveu-se atomar uma deliberação secura para

| perfeita estabilizarão' da sua
Secção Náutica. Com prazer, com-
municamos ao prezado leitor queas causas, eme impediam a apro-
vaçào da ultima regata promovida
pelo veterano «Alvares Cabral.» jáforam removidas, tendo sido en-
tregues as respectivas medalhas

aos clubs, que netia tomaram parle,Ainda, aproveitando a bôa \outade de trabalhar dos srs. represen-sentantes. foram tomadas 'toví-
dencias acorea da elaboração 

' 
do( odigo rie Regatas, pois. sem umregulamento de ta! natureza, asagremiações liliadas nm poderãopromover competições. E agora

quc estamos vendo a Li-a fazer o
que deveria ter executado ha umanno. iembrámo nos que existe .Imdesejo forte.não só da perte de al-
gnns dos Directores dessa entida*de. como também fia dos «rowers»
[nteltigentes c esforçados, do ve-lho o preferido desporto naulko denossa cidade, fio também se fazeremrepresentar no [>roximo certamenbrasileiro; ora. si tal idéa iôr ade*«ntej isto é. si fôr approvada (oque evidentemente acontecerá)
não poderá ser execuráda. Desejasaber porque, leitor amigo?—Por-eme a Secretaria da l.. S. E. 8.,muda nao conimiiiiioiu, até hoje,á C. H. D., que esta potência creoua Secção Náutica (?!...).Outro ponto com que,francamen te,estamos em desaccordo é o quese refere ás assombras geraes,para a discussão de um assumpto

que abranja exclusivamente a umdos ramos flu Liga, 0 resultado é
que as questões, que deveriam serdiscutidas por peritos de uma dassecções. soffrem profundamentecom opiniões e votações, fie ele-mentos leigos, da outra. Acredita-
mos que a Assemblêa (ieral scSteria effeito para a eleição de di-rectores e para a discussão de as-sumptos geraes ou applicaveís ásfluas partes.

A _ quem interessar
- Dizem os mestres que uma as-sociaçáo desportiva, para ser de-viflamente organizada, quanto á

parle do desenvolvimento physicode seus sócios, é preciso ter umserviço perfeito de fichas fio que,entre outras vantage *s% sobresahea fia íacilidade da fiscalização dostreinos e a cio registro das seriesde exercícios, conforme as aptidões
physicas dos «plavers». Assim sen-UO, para se preparar as turmas
para o entreinamento, è preciso

qne os candidatos sejam seleccio*
nados, segundo a sua robustez,
para não serem prejudicados ao
receber exercícios contrários ao
seu desenvolvimento physico.Por isso, achamos acertado for-
necer, a quem se interessar poresta secção, um processo praticoempregado em centros, onde a edu-
cação physica ó cuidada com o es-mero e carinho necessários, quere-
quera sua indispensável applicação.

O chamado ^índice rlc Lígncu— não dizemos novidade ,.os nos-sos jovens ofliciaes. que recebem
ou receberam a instrucção da mis-sáo francesa- serve no exercito fran
cèz e em alguns ouiros da Kuropa,
para.á simples inspeeção, estabeíe-
cer se um critério mais on menos
seguro com que se julgue do vigor
phvsíeo do candidato ou tio con-
scriptOi É1 tie um emprego simples
e ao alcance de todos, pois con*siste no seguinte :

t? — I omar se o peso e medir-serigorosamente a vol ia da caixa
thoraxica, sommahdo*sc os doisnúmeros obtitíos.

2.'- Tomar sc a altura do indi-viduo em ceniimetros.
3» — Achar-se a di Fferença en tre es-te numero e aquella somma. <) resto

será o indíce de robustez desejado,
que será tanto menor quanto maior
fôr o numero encontrado. Exem-
pbtiquemos: Um indivíduo, cuja cai-
xa thoraxica mede***! cm. (está cia-
ro que sem diiatação) e o seu pesoé fie 6H kg. dá uma somma de «X)
mais 68~ 156. Si elle tiver a altura
de 1m.60 obter-se-á o resultado de160— 158rr2. Este Índice vem indi-
car que o candidato é robustíssimo,
e que, portanto, deve ser incluídoentre os de sua categoria. O ma-
jor medico Pignet, inventor deste
methodo, adoptou a seguinte es-cata : resto inferior a iO, consti-tuição fortíssima; de 11 a 15, for-te; de lo a 20, bôa ; de 21 >í

¦'-£.¦''''•/'¦" 
"¦'* ''' :-''•¦' t .'.'. '¦¦•.¦'¦¦ : ¦'•¦' ¦¦ ..¦"¦¦¦•'¦ ''¦'.'."". "• >'¦¦ '''".''i.ii-.-i Ayi-.y 

' 
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a 2media; de 26 a 3o sofírivel ; dè::3ía 33 fraca.
Como vemos, é um processo quenos merece fé, ém vista de ser oseu emprego ofíiciai em paizes dovelho mu nfio.
Hoje. ficamos por aqui.

Edukeeper.
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a 9dÒ mètrÒS cíe altitude, cercado Oc vastas florestas, num clima maravilhoso para a

CURA DA TUBERCULOSE
c restabelecimento dai pessoal fracas, anêmicas ou ciebüidadas

Nenhum perigo de contagio
Rigorosa dcsinfecçáo pe-

las mais modernas appare-
Iha^ens ttchmcas da Ame-
rica do Suí,

I * n c u mot hora x art i fie iai
Tratamento por médicos espe-

Ciai intas, auxiliado pelo reiçimen
hygieno-dietetiVo, curas de re-
pouso, de nr e dr engorda.

Raio X
ínstall ações tí o ni p I e tas

pura radioscopías
c

radio gr aph ia,;
RKGt.MEN DOS MELHORES SANATÓRIOS SííSSOS

Nas diárias, estão incluidor: o quarto, alimentação, assistência medica e dü enfermeiras
e enfermeiros» banhos, massagens, etc. Informações no Rio: ESCRIPTORIO Rua
ihienos Aires, 5D-2". Tel. N. 1259 ~ CONSULTÓRIO: R, Uruguayana, lut-S" (ou em 1'alniyra)

'.mmitSii UBP«iülUd[S^ .•jj,, «^ mWBÊ

Pelo eomineiTÍo
||iHM«r».rtftt-j ¦¦.¦¦¦.. ... . .

O sr. Agenor Luiz dai Rocha par-
ticipou-nos haver montado, em Ca-
ehoetro de ftapemirim, um eseiri*
p to rio de contabilidade* ondeos in-
teressados poderão aproveitar os
seu^ conhecimentos e longa pra-
tica nesse importante ramo de ne-
gocios.

Agradecrndo-lhe a cornmunica-
çáo. descjamosdhe prosperidades,

••?••?••

Fox-Revista

Recebemos" o numero segundo
dessa interessame publicação men-

sal. que se eslá editando no Kio
de Janeiro, sob a direcçfio da «Fox
Film Corporation**

Impressa em COUchét servida de
optimo serviço de gravuras, esse
periódico mensal é a fonte, agora,
das melhores informações sohre o
desenvolvimento da arte muda. no
Brasil-

('.ratos á visita.

¦11 in
«,
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SABONETE A D Y
ULTRA PERFUMADO

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

Rua Uruguayana, 44

RIO DE DflNEIRO
mmmwm lil!U«iPi|iiPiPWiPiPiPiPiPl>i|P|I>«

A «Vida Capichaba» circula entre os melhores consumidores espirito-santenses,
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Parece que a se*
nhoríta, cujo luto
mais realça a sua
belleza, que se il*
lumíua ao fulgor
dos seus olhos ver-
des, está mesmo
«de pedra e cal»
com o jovem íunc-
cionário dp Posto
Fiscal,

Quando teremos
o prazer de annu-
ciar esse noivado ?

*
? »A formosa (ilha

da terra dc JJrãs
Cubas, cujas se-
ducções tantos ad-
mi rado res p os-
suem nesta cidade,
resolveu-se. afinal,
a demonstrar quenão é insensível á
influencia do amor... Para isso* po-rom, foi necessário que chegasse

j__WG&_jsss?r ^"xv»Nfc.
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yltfmeUdaa
do Rio o sympathico estudante da'òlytechnica. Não é, pois, de amian-i
to o auectuoso coração de ////*W

Como os «outros.> catavam en
ganados !

• I ambem o elegante «fidalgo», U\oconhecido em nossas rodassocíaes,
quer substituir ao distineto enge-nheiro fascista no coração volun-terroso de mlle...

Conformar-se-á, porém, o jovem«clumieo-industrial» com essa si-tuação perigosa, «entregando logoos ponlos» ao seu adversário im-
pertinente ?

Veremos.

Aquella festa, que se realizou naKscola Normal, em dias do mez
que hoje termina, Foi farta em mo-tivos interessantes para esta sec-
çao innocente. Não foram só osnossos almofadinhas e as nossasmelindrosas, que deram motivosdei ciosos para algumas linhas li-
gciras. lambem as exmas. senho-ras deram razões a interessantes
commentarios. que, por uma quês-tno de civilidade, deixamos de an-notar nestas columnas, mas que nãonos passaram despercebidas*;,

turbavel, andou fazendo a corte avarias creaturas. E mademoiselle
que com o seu gracioso porte cot'seguiu prender-lhe as attenções,
parece que não estava nada satis-feita com elle. que se viu. assimum tanto desprezado. E dada avoiubthdade do jovem estudante,tambem a outra, a loura, ficou um
pouco amuadn e disposta a tiraruma desforra com o qiwridinhn...

Mlle., emhm, resolveu-se a dei-xar uma prova publica de que oengenheiro da terra dos doges nãomais a interessa como dantes. E,realmente, foi sensacional o seu
quasi que reapparecimento nosnossos salões, quer na festa doUttb \ ictona, quer na Ei Normal.U jovem «chimico-industriab, com-
píetamente embriagado pela belle-za de mtte.t Ucou inteiramente es-
quecido da loura e encantadoramorena da Praia Comprida.

• *

*
* 4*-'V P flQ queridiuho das moças, comoesla sendo chamado o jovem e altolunccionario de ctrto estabeleci-mento bancário da cidade, andaradiante com as conquistas, quetem leito. Na festa, a que nos rc-ferimos acima, vimos como ellesubstituía, com vantagem, o seucollega sportsman,com aquella mo-rena de vestido azul e vimos tam-bem como fazia accentuada corteá loura e esbeíta desenhista...

Mr. Cachimbinho tem estado au-sente de quasi todas as festas do«Club Victoria»: não foi á E. Nor-mal e não tem sido visto nos cine-mas, collooado estrategicamente,
como dantes. Por que esse retra-himento, que tem dado tanto navista ? Saudades?

30 - 8 - 927

• *
Tem sido obje-

cto de perguntascuriosissimas, as-
sás curiosas e até
impertinentes, os
assédios de dis-
tinetos e elegan-
tes jovens, do nos-
so alto meio so
ciai, a certa lindis-.
sim a loura, que,uo ultimo baile do
«Victoria». appare-
ceu de maneira
verdadeiramente

pour epater. Mlle.
estava,na verdade,
Indica c as atten-
ções do grupo de
galanteado res
eram tantas, quetoda gente pergun-tava—-qual delles ?
*

* *
m.

.\fais um lindo motivo a uma noi-tada esplendida, para aquelle parromântico e discreto, foi a festada Kscola Normal. Èlíe tem anda-do radiante, mas parecia, nestesúltimos tempos, que estava briga-do com a sua dulcinca, a quemvae todas as noites, ver no bon-
de da Praça do Quartel...

«o
* «

O jovem banqueiro e sporsimannão foi ao Kio. como diziam. Nãose sabe porque esse adiamento su-bito de viagem, quando elia eratâo certa. Entretanto, nunca pas-sou despercebida a Alfinete a suacollocação casnaf em todas as ses-soes do Cine, e as suas visitas aocollega...
. * *

Quem quer seragoja capitalistanao c mais o ex-alumno da Esco-la Militar, mas sim o elegante func-cionário do banco, que conse-
guur conquistar mlle., Harold
Lloyd. Cautela! Alfinete anda emtoda a parte e tem notado quemlle. mudou, pois já sc vira. paratrás, quando o v« nos passeios dia-rios, m Praça da independência.' Emíim... dê-se a «César o que éde César..*»

Minha gaveta...

*
* *O jovem estudante de engenha-

ria e ex-alümrío da È. Militar nàoestava positivamente de sorte na
festa ultima da E. Normal. Como
sempre, com a sua Heugma imper-

Da ura Pinheiro (Campos).-Suanmigumha Lucv Carvalho, si pu-bhearmos a carta que lhe dirigiu
por nosso intermédio, por certonao gostara de suas franquezns,
demasiado positivas... E, assim, re-soLvemos nada publicar.

Regina Santos (Victoria).-™Acre-ditamos na sua afíirmaçáoe, oppor-tunamenlc, estamparemos*as suasrespostas ao nosso questionário.No mais, gratos á sua gentileza.
Sapateiro

Lupulo conseguiu ferir o tenrocoraçãozinho de mlle. Mignonne,a loura vizinha do nosso chih ele-
gante.

Gostamos de apreciar os pas-seios do estudante de medicina, noseu automóvel, buzinando, para si-
gnal, em frente do palacete. ondereside a encantadora descendenteda terra de Dante.

# Nâo si bemos como irá terminaristo, pois a linda morena da PraiaComprida tambem tsiú fazendo asua conquista..*
Quem vencerá : a loura ou amorena?

Alfinete
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reside na suavidade da brancura de sua eutis. quo pode conseguir e conservar com o
emprego diário de *Ò SEGREDO DA SULTANA» e o uso de um bom sabonete perfeito.

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

A* venda em ioda «* parle.

LABORATÓRIO DO «SABÃO RU550»-RI0
••I
••¦ «•

Pmm n n nrm nxccm innin uxum: nn

0 valor de um folheto . .
^

*************

Minha esposa nunca foi
muito forte ; mn saúde,
porem* abateu-sc com
a perda de nosso pri-
mo#en»io, agrava udo*se
de modo nnpresíttonartie

o seu eslado.
Extraordinário em

magreeimento, exces-
,ív« pntlide.?. desanimo»
absoluta falia de np*
p<Títc, paipil3iç$es do
eoraçüio, eoliieas mens-
Iruacs cte.— em scu es-

iad»n
Bsgaiaclosi iodos ' 

os
recursos médicos, reeor»
remos ao Cap» varo!»
por rou desejof(por lor
lido ruras maravilhosas

em um folheio.)
Ao fim de "X mexes e

uso,-.' continuado, resia-
beleee u-sc eo mpletn
menle* tomando-se for-
te, gorda, alegre e feliz
pela inspiração «pie li-

vera-
Seis niezes depois concebeu, posando sempre opiíwa saúde,eonlanilo o apàia fühinhb» hoje, 3 mexes e alimentando-se far- Jlamente com abundanie leite materno. |julgamos uç nosso dever paieniea-lhe a nossa gratidão, cn«vinndndhe este eom a phoi ographia delia,

/ru/icisco José de Paula
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Uivacqua. Irmãos &C
EXPORTAÇÃO DE CA FE- g

* IMPORTAÇÃO DE VÁRIOS ARTIGOS»
C0MMERC10 DE ARROZ

Caixa postal n. 3917
End. tel. VIVACQUA

*Re presen tantes da * The Motor I
* Union Insurance Gomp . Li tci .%e 1

Mexicana Pet
Comp. Li td . »

4< «Anglo-Mexicana Petroleum *

4<

4s
4%
4<

4(

CORRESPONDENTES DE:

fe,

(Gerente da Casa Rodrigues)
Juiz de Pdra, l de junho dc ltH9.

rxmm uxixm uxnxn mm» i
?¦•«

National Cítv Bank of New York
The Royal Bank of Canadá

Canadian Bank of Commerce
Banque Italo-Belga, Kio

Banco Pelotense
^ í>anco Ilypothecarío e Agre.. E. Minas Ger acs, Z
Jj Banco Caíholico do BrasiL m

*
J Vietoria — Estado do E. nto *

M ^^'-'¦'';'^;^^ v^-a Quer V. Ex. vestir-se bem e com 0

gs^ n d |ftr Alfaiataria Guanabara I
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Ainda a limitação da ex-

portacâo do café

Acabamos de ler em nosso con-
frade, «Diário da Manhãs, de 5,
orgAo offlcial, que se publica na
capital de Victoria, o decreto de-
terminando o funccionamcnto dos
«ARMAZÉNS RKíUd.ADOKMS^ no
Kstado do Espirito Santo, e. dean-
te disso, se nos oíferece a oppor-
tunitiade de elogiar esse alvitre,
que, parece nos, virá soluceionar a
crescente crise financeira por que
estAo passando todas as classes
trabalhadoras.

Longe de entrarmos em apre-
ciações. e minúcias sobre o mesmo
regulamento, suppõmos, assim á
primeira vista, que essa medida
virá amparar o nosso mais rico
produetd «le uma desvalorização
eminente, dado que se faça o seu
amplo e incalculado mereadejamen-
to corn excesso da proporção fio
consumo.

Ainda mais se nos afigura (pie,
si aos senhores agricultores será
facultado um determinado adianta-
mento, ou empréstimo, coni a ga-
rantía <lo armazenamento do seu
produeto. e isso em condições ía-
voraveis de ônus, é. de se conje-
durar (pie os «Armazéns Regula-
dores» virão, ainda perfeitamente,
supprilos para as suas precisas
necessidades e, quiçá, para alguns,
será um meio de tornal-os mais
econômicos c razoáveis em seus
gastos.

Agora, o que nos aguça a curió-
sidade é a escolha a que irá obe-
decer o estabelecimento de taes
«Armazéns Reguladores>\ F* bem
que se cabule a riqueza da zona
do municipio de S. Pedro do ita-
bapoana, (pie está na mais positiva
perspectiva de ser doado com ma-
gni ficas estradas-rodoviarias, as
quaes, partindo de Antônio Oaeta-
no, um dos mais férteis districtos
do mesmo municipio, vâo, por ago-
ra, até Batatal.

Assim, dadas as vias de commu-
nicaçâo, que virá a ter a localidade
de Antônio Caetano, e ainda devi-

¦"AO. ,-"'TA, .';¦ ' 
¦.!- '
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O Xarope, 5ão João
t O MELHOR PARA TOSSE E OOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:
,° A tosse cessa rapidamente.
° As grippes, constipações ou defluxos, cedeme com eilas as dores do peito e das costas.0 Atliviam.se promptamente as crises (afflições)doa asthmaticos e os accessos da coqueluche,tornando-se mais ampla e suave a respiração,• As bronchites cedem suavemente, assim comoas inflammações da garganta.

A insomnia, a febre e os suores nocturnos desapparecem.
8 Accentuamse as forças e normalísam se aafuneçoes dos orgàos respiratórios.

O xgr>opw 5 Podo rncontrm-m* n*s Ph«rm«c<43

^ ii mi» 11M U 11 M 11111111 li 111111111 Tihii„ in in m umj
do á sua esplendida coilocação,
será um ponto de indiscutível im-
portáncia para francamente com-
portar um dessss «Armazéns Re-
guladores», não só para todo aquei-
le que tiver que utilizar-se dos
seus benefícios, como para a pro-
pria fiscalização que, ainda, devi-
do á mesma esplendida coilocação
d*aquella localidade,exercerá, com
a maior facilidade, as suas íunc»
ções.

Não nos queremos adiantar mais
sobre essa conveniência, que. além
de ser sobejamente conhecida, já,talvez, tenha sido apreciada pelos
podêres competentes, sempre re-
veladores do mais apreciável cri-
teri o.

Muito estimaremos que estas co-
lumnas ainda sejam o nosso porta-,voz de paraben* aos antonio-cae-
tanenses. , ,

N. S.

r. nmiiiinnnnij
Completo sortimento de
fazendas, modas, arma-
rinho, perfumarias, cha-

péos, calçados, etc.

lllIllnmimiMTTTiiiiniiMiiiiiiiiini m

AU BON MARCHE' Casemiras finas e arti-

gos para alfaiates
Sempre modas e novidades e^^u* ^Especialidade em arti-'-.¦¦ •; 'mi- ¦ 

. 
«•"'eço» razoável» gos fjnosM. Ibrahim & Filhos

6, RUA JERONYMO MONTEIRO, 6 - ESQUINA OA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
CAIXA POSTAL 3805 -TELEPHONE N. 7 — Eslado do E. Santo- VICTORIA

iimiiiinn

«Vida Capichaba», no gênero, ò o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo.
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Agentes da Ford Moior Company of
Brasil e <!'• T/ie Texas Company

(S. A.) Ltda.

Distribuidores grraes» neste
Esümío, «Irks afciniados

prodücios
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GOODYEAR»
pneu nia ti cos, câmaras cl<

ar, çrtrreiaá, etc* etc*
Tintas e vernizes «MIRPHY»

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

efetas. etc, etc.
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ESCH1PTOHIO :
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Aic*nicla Capichaba
TELEGRAMMAS:

«OPHIR,- VICTORIA

End postal - Caixa n. 3944
VICTORIA
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UM HABILISSIMO MEDICO
MCENÇÀ N. 5ti DE 2Ú DE ívfARÇO DE L9(J5

Possuidor de uma das mais vastas clientelas de Pelotas, fala sobre o
PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
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Eu, abaixo assignado, douior eni sciencia*-. mediças cirúrgicas peJá Faculdade deMedití-
. ?. ¦ V "K'"'"' •lU,'M" c1,,c [' «,Pe.forfil <ic Angico i'«*luntcnse» offerece vantagens so-

4»

U,or°o S!ü',', "n "",.,r/!,.:,»u,V;° ,le «ngjçKlfas em que seu emprego encontra indicação.p~9—1921.—Dr, Balbino Mascarenhas.
n
o
o
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Em VÍCTORIA : DROGARIA il. ROTIBACH & Co.
0 PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as pharmacia»s e drogarias de todos os Estados do Brasil.

Deposito Geral: DROGARIA EDUARDO C. SEQUEIRA-Pelotas
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ASSADLRAS SOR (KS SEIOS, nas dobras de gordura da peite do ventre,rachas entre os dedos dçs pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos romO uso do PO PELOTENSE (Lie. »S-1 ,|e 16/2/018). Caixa 2SOO0 rs. na Drogarialacheco, 4»?—4,—Rua dos Andradas—Rio, E" bom e barato. Leia a bullà.
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Que Alivio
Faça assim, Sempre assim

¦í. ¦

Muito sofre cie Dôr de Cabeça quem tern o Estômago Doente.
Além da Dor de Cabeça, o Estômago Doente causa também Dores

em outras Partes dò Corpo.
Ha muitas pessoas que sofrem de inflamação $h Estômago e não o

sabem!
Por isto, quando tiver Dor de Cabeça, faça assim: Ponba Duas ou

Três Colheres (das de Chá) de Ventre-Livre em Meio Copo de Água é
beba.

Verá: que Alivio!

Outro Alivio
Com o Estômago Cheio, depois cie Comer ou Beber, sente-se muitas

vezes grande Ncrvosidade e outros perigosos Desarranjos, Dôr de Cabeça,
Arrotos, Azia, Tonturas, Preguiça, Moleza, Dores em Diferentes Partes
do Corpo, Dores e incômodos no Fígado, Colicas e Dores de Barriga,
Muita Sede e QuÇiituká ná Garganta, Falta de Ar, Ancias e Vontade de
Vomitar.

Ás vezes, parece que temos Fogo e Brasas queimando dentro do Es-
tomago, tão terríveis são as Pontadas e Alfinetadas, o Calor, a Ardeneia
e o Peso que sentimos!

Ê assim, desta maneira, que começam as verdadeiras ameaças cie
Congestão Cerebral, qüe é sempre muitíssimo perigosa;

Não convém perder tempo, e depressa faça assim: Ponha Duas ou
Três Colheres (das de Chá) dé Ventre-Livre em Meio Copo de Água e
oci )a.

Verá: que Alivio!
Mais tarde, por prudência, tome mais Duas ou Três Colheres (das de

Chá) de Ventre-Livre.
Comece hoje mesmo a usar Ventre-Livre.

Olhe
Ventre-Livre Nao é Purgante

Os Médicos sabem que os Purgantes, principalmente as Águas
Purgativas, os Sáes Purgativos, os Pós Purgativos, os Xaropes Pur-
gativos, as Cápsulas Purgativas, as Tinturas, Pastilhas, e Pílulas
Purgativas, são todos violentos irritantes e, com o tempo, fazem peorar
os Doentes, inflammando e causando Grande Mal aos intestinos, Es-
tomago e Fígado!

Ventre-Livre é um Vigorizador Especial das Camadas Musculares
dos intestinos e exerce uma acção muito salutar sobre a Mucosa do
Estômago e Funcções do Fígado!

Por esta razão Ventre-Livre faz sempre Muito bem a todos os Do-
aja

entes!
Use Ventre-Livre que os resultados serão explendidos e garantidos!
Tem Gosto Muito Bom!

Não Esqueça Nunca:
Ventre-Livre Não é Purgante


