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REMINGTON PORTÁTIL

A marhu... «lc escrever RKMIX- i TI.)N l'( MAIAI II. «'• o amigo «le todo
memento, o auxiliar e o économiiadòr H(* todo o tempo4.

Paríí $ nmnino elia é mais: é uma grande edtteailor.o E' uma mara-

vílha nieêlicuiica, qüe interessa, fascina e estimula*

$o1etração, escripta e leitura correctas, facilidade do composição, tudo
clima mais dopressa
tj u a 1 q ii e r escola.
JM >UTATII, é uma
menino ou menina,

que tenha qualquer
( abe elia numa cai-
iro pollogadas de al-

¦ ¦ ¦ ' ¦ y a' . ¦ ¦ '.•¦''

da e ti s a d a em

parte.

S6 apro ndo na ma

<lo que pode onMiiar

A UKM I N(. T( >N

inspirarão p íi r a o

homrm nii mullior.

eousa quo escro\ -<t.

xa de. apenas, qua
lura o pode ser leva

toda
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Tem 'll,i. ainda por cima, o teclado normal (quatro fileiras de teclas

sem mudança êspedal para algarismos), bem eomo todos os outros

(lispoMiivo^, «ino apreèeiitam as"machinas maiores* de eseriptoriosv

• • *» •

S.A. CÂSÂ PR ATT - Filial em Victoria
Rüfl JERONYMO MONTEIRO, 69— Cai^a postal 3994

Victoria — Estado do Espírito Santo

rcmogrociiaam

COIPON

Nome ....

^

I Profissão

I (liladi  Estadn
¦—-TTTT TTTT t T T T ; T T rTTTTTT TTTTTTTTITTTTTT^

y0l^ -'AS-Ox

'**»»»».... 

lT[ll.,.. 
*¦•

L.

AJ

n

;

H
P6

¦¦ i

í *

a

_. fj Tl 1 I1 ff rt JLr* lc * «¦ ^¦^-» «mEm» o***—»*» . A -*.-Jfc*^- **.*..*.. A 4mMl
gi .^.myyiyiiy^-^r .yu^ni. rf><«*ir,V>«i:

*(«Mcir*-«<ll - --J «»>*|c <«».?•,.(*--'.;.¦»(¦¦*• —,*»—.. **K-A ¦ * . A<

/1

11 ss

iti
tn
ICt

I

. 1

OI

m
d

i
»s

«

I

llI
Ifl

il
11

*»
* *



11í

n

::

:;

«b» *vmmstr

Vida Capichaba
mi*#*imtm*i**i*¦***.- __BBi ^^

W!»MseBmM|Knuittj?i«^ 3]
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RlillSTA QV1NZENAL 11.LUSTRADA
Hoc!. e Olflclnaai ~ Avenida CHpIrhaha

IVIrphonr n 177 ( aixa pOSUtl n. :SL\1

Kcdactores : Manoel Lopes Pimenta o Elpidio Pimentel
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io lugar, me atrevi a ferir um
ivestigamlo as origens fio voca-

a orthographia.,
ccialidade philologica em que até

transviam e contradizem, nas
ummariei. naquelle trabalho, os

ia fh) termo gentilico, que, hoje,
cialmente, arriscando, por conta
áo era chamar para o ponto ob-
atendidos na matéria.
fora daqui, alguns leitores bené-
;creveram na imprensa carioca*
a onomatopaica dos ameríndios,
fe, ha alguns annos, vem dando
ias gloriosa pelo seu finalismo
is sobre o tupy, nos iins do se-
redro Luiz Sympson.
ei, já o sr. Cunha conseguiu edi-

Prasilciru (Prasitica, Tnpx on
agora, completando a sua mis-

imento rio Diccionario da Língua
ha mais de cincoenta annos

esse tempo todo.
ia memória s<> têm tido expressi-
•logia. o grande livro será uma
ará a lexicologia nacional, onde

ÇOpiosáS porandubas regíonaeiv
—_ que so modiiipwfiini csyimbu para tribu* os missiona-nos jesuítas encontraram-na falada por alguns milhares de indivíduos, para quem ainda tar-davam os albores da civilização. Sem uoção lume das suas origens ~ que é problema aindaem aberto nos compêndios fios anthropologistas e ethnographos do mais exaltado porte - osbu^res brasileiros cruzavam o território immenso fie seu Pindorama, ignorantes dos esplen-dores da cultura e do adeantamonto, que, no oeste e a norte, tornaram famosos os incas e osaztecas, com os seus quipos, as suas riquezas, os seus calendários solares inimitáveisDessa torma, arredios fias influencias civilizadores, os selvagens brasileiros tiveram a suaLíngua surprehendida pela argúcia inteligente dos lovolistas. que lhe eomprehcnderam. em pou-co tempo as obscuridades monosyllabicas c pa$saram a íixal-a graphicamente, sob a influenciacia prosódia e da syntaxè do português, do espanhol e do latim, pgya tornal-a obrigatória, coino

meio rápido de catechese, nos seus collegiOS.K claro que; sotfrendo a influencia immediata do homem civilizado, o idioma figurativo dosindígenas recebeu uma orlhographia. muitas vezes, infiel e eontradietona, o que C causa daslamentáveis confusões em que ainda vivem os seus abalisados cultores. Na parte semântica,
avultam igualmente myateríos indecifráveis,(orno conseqüência desse hvbridismo graphieo" sons tupys e caracteres latinos -vemos queha divergências e incertezas sobre a escnpta de numerosos vocábulos do nheengatut dandomargem a diversas formas syricreticas, onde os SS o o <, o y e o i, o x e o ch sè con traba temem harmonia com o pendor, mais ou menos phonetico ou sônico, de quem as escreve.bl iosse possível o absurdo de se resuscitar uma Lindova, um Cunhambebe, um Ararigbòia elhes talássemos o tupy fio nosso tempo, talvez, tivéssemos a surpresa de não ser comprehendi-
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Elie, Elia e o Amor...
—n

Náo conheces o Amor, Car
men.

—-Que di/es, Paulo?! Acaso me
julgas incapaz de sentir, de oom-
prehender o Amor ?!.,.

* t

A'quella alfirinativa serena e pro-
fundamente difficil de destruir, a
jovem precipitou essas palavras
nervosas, que eram mais arranca-
das pela ponta aguda de um cho-
que, que uma pista objecçâo.

Estavam os dois no affastamen-
to idyllico do salão, no discreto
balcão dos namorados, em um em
treteuimento amoroso.

Elie, contemplativo, apreciava o
mar a gemer, ali em baixo, bruxo-
leando em reverberos amarellados
no dorso, onde a lua em cresceu-
te, como uma verônica de luz, pro-
jectava, do ceu. o olhar rriaguado...

< )lhando. inquieta, os pares no
«riancing», elia soífria anciã pela
volúpia do «chaflest.on», que grita-
va e chocalhava o «jazz» :-

-Paulo, sou dançar. Nâo o tens
querido ir até «gora.

Carmen correu, satisfeita, para
05 braços de um cavalheiro e fu-
giu rodopiando uo tumulto da mui-
íidâOi embriagada de musica e de
perfume.

O jovem, apenas, voltou se, com-
passivamente, lixou as danças e
depois sentou-se mima attitude
vencida.

Nào olhou mais o mar, nem a
lua, nem as danças, fomou se-lhe
uma expressão dolorosa de grande
magna..

* *

Acabava de soluçar a ultima cen-
tradança na nostalgia de um tango.

Perdão, cavalheiro, talvez, quei-
ra acompanhar a alguém. Estão
todos a sahir.

O porteiro do club advertia a
Paulo que até ali se conservava
absorto, consumindo*sç.

Fora, tudo deserto. Só o chiar
dos carros para todos es lados.

Carmen, num taxi, partia sorri-
dente, commentando com as ami-
-as.

Para outro rumo, Paulo oncami-
hfaoui.se pausadaraente, batendo a
bengala no «trotoir», distraindo.
preso a pensamentos,-

Que seria* delles. dahi em de-
ante ?

• *

Considerava commigo o caso da-
quelles dois. cujas almas se procu-
ram separar pelo abysmo de tem
perariíentos diversos, e, ao me en

caminhar para a escadaria do club,
sinto levemente ao hombro :

0 senhor está pensando na-
quelles dois, nAo f; ?

Era a figura, typicamente ama-
vel, do porteiroj qur me vinha
acompanhando.

W verdade. Como atinaste?
Eu cá observo a todos. Reparo

nelles, desde muito tempo... e com
um ar prophrtico. E sabe o se-
nhor que, apesar de terem sabido

15 . 9 - 927

cada (piai para um lado, alguém
o* yae juntar um dia ?

- Acreditas ? 1 Quem sera esse
alguém ?

Ora. 0 senhor náo sabe !... 0
Amor...

*
• *

Lembrei-me que nao lhe>tmh«
dado ainda a gorgeta e deixei-lhe
cihir uma moeda à mâo,

Frederico Boiges

Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN--

Rua General Osório, 8
VICTORIA

*

— Estado do Espirito Santo -

•m tmantasasm:

A «Vida Capichaba» é uma vendedora activa, convincente e segura.
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O d amores!
LJBPOIS (ie. Mamãe, di*

se Slellinha, ninguém, nin-
guem me (\uer tanto e a
ninguém dedico umn tcrnu-
ra tão profunda como á
pobresinha da Babá. Elia
na» criou a todoa; mea a
mim. talvez por eu ter tido
a ultima, elUi mm adora
eom todas ns varas da sua
alma boníssima. Para elia
mou sempre o mesmo nr-
nensinlto, não cresço
nimca; e apeznr de eu jn
ser uma mocinha, são sem
conta as vezes que. elia nu-
assenta em seus joelhos e
canta para adormecer-me."

minha
/

IM
> lm

***

>ji

/
TI

f*Â
\

d o...rt °
oo oâ

I3O.3 o

cv
2QO*Wfò$>.

Q Qo

dVCQOotMP-jaQ

TDNVELHECIDA no serviço de seus patrões,
** Babá é humilde, submissa, callada; todos
para elia continuam a ser os "meninos." Também em casa, ninguém a
considera uma creada, mas uma pessoa da familia. Sempre foi san e
forte; mas tantos trabalhos, tantas noites de vigília, causaram-lhe certas
dores nas juntas que muito a encommodam e umas picadas nas costas
que quasi não a deixam mover-se. Mas desde que começou a usar a

(2) FIASPIRINVf
e viu que em poucos minutos lhe desappareciam as pontadas e
as dores nas juntas, adquiriu uma fé absoluta no excellente
remédio. E agora, ao sentirse alliviada, junta as mãos e exclama:"abaixo de Deus e de Maria Santíssima, não ha nada como a
Cafiaspiriiia,"

,.

lámal contra os rheumatismm* tn nm-
rrtdgias e o lumbago; dores de cabeça*,
dentes* ouvidos, etc*; eiutaquecas, con-
seqüência» de "noitadat*' e excessos
alcoólicos. Restaura as forças e não
affecta o coração nem os rins*

Na próxima ve%* Stelllnha terá o
prazer de apresentar-lhes a senhorita
Doremifá, professora de musieu, inte-
ressantisxima. com quem os senhores
vao sympathiaar á primeira vista*
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QUER COM ELEGÂNCIA ?
¦*i

Vá ao BORGES
Alfaiate especialista em obras de cinta como: casacas, sobreoasacas, «smockings». etc.

RUA DO ORIENTE, N° 4 - Vi< rORIA -ESTADO DO 1 SPIRITO SANTO
*ftiatlriTTTii í TTtrirrTTTirTiiTrrrrrrrrt 11 iiiiTrtTTnTTt^HTTTTTTTTTmrrrrrrr,,, rr, „,TTTTmrTT, ii TTniTTTfyrTummniiiminnimimtíiiimnT.mMitummnttni .-i i iTiT.iTirnxi.iii nxrrm rTirnri.
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DE QUINZENA EM QUINZENA

( Conclusão)

dos, tantas foram as adulterações feitas em sua lingua pelos seus primitivos syslematizadores
artiíiciosos os frades jesuítas 1

Os grandes scientistas estrangeiros, que se interessam pelo uipv. como Martins, Hart, Burton
e outros, não obstante o seu tacto penetrante no estudar casos 

"de 
philologia, como sâo todos

os dessa lingua extincta» tiveram a prejudicai os, nas suas pesquisas eiymologicas e semanti-
cas, a balburdia de maior parte dos trabalhos jesuiticos a esse respeito.

Para as línguas americanas está custando em appareeer um systematizador da cultura de
Bopp, que illuminou, com a sua grande sciencia, todas as obscuridades da philologia indo-
européa. Mas, no Brasil, deploravelmente, os governos se desinteressam de taes problemas e
a iniciativa particular, por mais forte è esclarecida, como o íoi a de Sympson, desajudada de
recursos maleriaes indispensáveis, acaba por se proscrastínar, esmorecer ou lalhar — o (pie é

mais freqüente.
K. talvez, os governos tenham razão, porque, numa época em que o immediatismo metallico nos
consome até a medulla, vale a pena aceitar o conceito de W. Ostwald, laureado professor da
Universidade de Leipzig, quando, no seu livro celebre Osi grandes homens, affirmou (pie
grande parte das sciencias philosophicas e históricas actuaes causará a nossos descendentes

exactamente a mesma impressão, quc nos causa a escolastica medieval...
¦i

Victoria, 12- 9- 927.
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Carnpio Pinha

Desse cavalheiro, estabelc-
cido com alfaiataria nesta ci-
dade, recebemos uma circular,
participando-nos haver transfe-
rido seu estabelecimento com-
mercial para a rua 7 de se-

tembro. n? 'A, onde lhe dose-
jamos crescente prosperidade.

Ricardo Gonçalves
Recebemos uma circularem

que esse cavalheiro nos par-
ücipa haver sido convidado

pela gerencia da Estrada de
Ferro Ftapemirim e srs. Soa-
res & Frmão, trapicheiros na
Barra do ftapemirim, para sc
incumbir dos redespachos das
mercadorias, que, enviadas
por via marítima, tenham (pie
ser embarcadas na Leopoldina.

Agradecidos,
¦*»»«.j,..,-,. *m $?¦¦ •*•.'¦. '.'¦ .*"..
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No baile elegan*
te do Club Victo
riâ. soirée eornme-
morativa do bi-
centenário do cafe,
mlle. Carioquinha,
vinda de Cachoei-
ro, conquistou in
números coraçáes.

Até o do robusto
esculapio, aue se
tornara o ídoíò dn
linda miss loira da
cidade alta !

E aquelles arru-
ios !

Mlle. esquecida
com toda a attrac-
çáo irresistível (Je
sua impeeeavel/o/-
leite !

U jovem tenente
do nosso exercito
esteve mesmo impossivel no for-
midayel baile du dia 10.

Apesar de ter um novel causídico
como rival, na disputa da em an-
(.adora representante de Itapenn-
run. nao lhe deu tregoas.

Lutar e vencer !
E, emquanto isso. alguém, minto

distante, absorto na sua mathema-
tica, certo nâo julgava que Klin o
«blufasse» com tantos «flirts».

Quanta volubilidade 1
Mlle. Café teve muitíssima razão

em se retirar cedo e contrariadis-
sima do baile...

O guapo moreno de um dos nos-
sos estabelecimentos bancários foi
assediado pelo olhar esmeraldino
da deslumbrante princeza da rua
sete,

E foi notada aquelia amistosa
palestra.

Alguém se corroía de despeito,
mas, ([iie se havia de fazer ante a
attracçao da belleza de um pela do
outro ?

E' pena que elie não se tenha
olvidado do velho habito de obn-
gar a dama com (piem dança, a
Fazei o possível para evitar a in-
discreção dos seus olhos pesquesadores.

* *O jovem commerciante precizadecidir-se :
Batalhando e nada de uma de-

linitiva solução.
Então, quando teremos o grande

prazer de annunciar a primeira
promessa do «conjugo vobis» ?

Já não é fora de tempo.

^.~-^$h/:''^mmm\m. 
'' 
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Monsieur <sBois de rose» é o typo
perfeito do «conteur» de saião.
Ainda ha poucos dias, entre uma
roda de moças, elie sahiu-se com
esta :

«Fulano tem uma canária de luxo.
Toma banho de loção e apara as
pennas <á la-garçonne».

E'interessante, porque 6 dc raça
de briga.

• Certa vez, quando um canário,
em volta á gaiola desafiou seu es-
poso, a linda canannha arriou uma
asa, sahm de lado e esbravejou
«Sabe, canja I»

Foi uma gargalhada !
E a galante senhorinha, (pie oouvia, íicou perplexa !
E elie encabulou corn a mentira...

*
* •

Foi encantadora a lesta do cafe,
no elegante Club Victoria, notada-
mente para a mignonne senhonta
que nos visitou, vinda do sul do
Estado.,. Mlle. foi muito admira-
da, não faltaram cavalheiros quelhe disputassem a primazia de uma
contradança, mas, por certo, todos
notaram a preferencia que conse-
guiu o guapo e jovem guarda dos
haveres de conhecida casa ban-
caria... Durará o lindo romance,
tao auspiciosamente começado ?

*

Poucos dias após a partida de
madcmoiselte, ellcs, ou melhor, dois
dos seus mais assíduos admirado-
res se puzeram, com pequenos in-
tervallos, a caminho do Rio de
Janeiro. 3. udades? Não sabemos,
mas o certo é que tendo elia re-
gressado. elles naturalmente não
devem tardar a voltar também.

*
* •

A champagne é, foi e será sem-
pre uma bebida aristocrática, As-
sim. pelo menos, dizem os enten-
didos, e a prova está na preferemcia do jovem esoulapio pela sedu-
ctora e linda senhorita de vestido
tão fulgurante e eab-lleira da cór
da aristocrática bebida...

VIDA CAPlCHABA 7

i ealidade, para os
trajes fora do com-
mum. Uma ocea-
sião foi aquelle
vestido, que cau-
sou tanto suecesso
em Palácio, e ayo-
ra, aquelle vestido
negro, muito inte*
ressantc.Será quea cór do traje si-
gnifica alguma cou-
sa pela partida do
jovem estudante
de engenharia, no
dia seguinte?,..

« *
O engenheiro da

pátria de Dante*
nâo tem andado dc
sorte, nas ultimas
festas. Antes, foi a
cabeça volúvel do
jovem industrial,

que esteve a entreter os olhares
brejeiros de mudemoiselle. e, na
festa do café. foi innegavHmente
o jovem medico, que dizem louca*
mente apaixonado por elia, o uni-
co (pie conseguiu possuir as suas
maiores attenções./

Não {>assou despercebido a Al*
finei* aquelle gesto do jovem e
mignon engenheiro, offertandó á
mudemoiselle, no momento em quedia se ia, uns lindos eravoa rosa,
Mas que dirá de tudo isso a ven-
cedora du ultimo concuiso dos
mais lindos olhos ?

• •

o chronista de lindas phrases e
de perfis, rpie Victoria tem admi-
rado, foi apresentado á esguia e
jovem filha da terra lusa. Foi um
encanto vel-os, esquecidos de to-
dos e de tudo, damando quasiuma eternidade, numa palestra m-
commensuravel... Que teriam cou-
versado durante tanto tempo V

• •

filia veiu de uma prospera e *
progressista cidade do sul. Ksteve
na festa do café, mas parece queestava com receio de entrar no
salão do baile, pois que, durante
largas horas.se manteve no toilet-
te. Por que teria tido aquelia aiti-
tude a formosa visitante, que só
dansou quasi ao lim da festa, e
com o jovem e recera-formado ba-
charel ?

A tendência ria jovem e linda ar-
tista do pincel e do lápis é, na

Mas. si é verdade (pie mademoi*
selle «Blonde» deu mostras de apre-
ciar o jovem medico, durante a fes-
ta lindíssima, do café, mostrou-se
muito amável para o alourado col-
lega do seu mais assíduo galan-trador...

"vA
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Continuo a tarefa de escrever a-
cerca do regime de verbos portu-
gueses.

Não pretendo, todavia, desfiar
todo o rosário delieSi senão trazer
á baila, OU balha, a maioria dos
que mais soffrrm na penna doses-
erevedores,que náoteem escrúpulo.

Hoje trataremos do verbo aaver*
tir. que é, muitas vezes, emprega-
do erroneamente por jornalistas e
por escriptoresi que descuram a
língua de João de Barros c bias-
phemam contra as respeitáveis bar
bas do velho Camões.

Advertir, segundo Bluteau, Vo-
cabularia Português & Latino* to-
mo 1, pag. 139, quer dizer:

«Fazer advertências. Attentar.
< )bservar»,

Segundo Moraes, Diccionatio da
Língua Portuguesa, tomo l. pag.
49, tem este verbo os seguintes si-
gnificados :

«Attemar, notar, reparar rm al-
guma coisa, reílectir. Avisar, ad-
moestar, reprehender. Dar fé, re-
parar. Lembrar-se».

Aulete dá-lhe. também, a acce-
pçâo de fazer vêr* ut tender.

Arthur Gomes, Verbos, pag. 217,
dá-lhe, ainda, a significação de
voltar paru* e Frei Domingos Vi-
rira, Diccionario. tomo I, pag. 179,
a de aconselhar, u/inotutv explicar*

A construcçáo de advertir como
transitívo é muito variada, e im-
possivel será estabelecer-lhei pois,
para cada significação, uma regra
grammatical.

Pela variabilidade do emprego,
quanto á sua syntaxe e lexiologia.
Fácil é attentar, pelos excerptos a-
baixo, no que estamos affirmando.

O verbo advertir constróe-se como
transitívo directo, transitivo-indire-
cto* bitrutisitivo* intransitivo. pto-
nominal reflexivo e reciproco.

Exemplos, que attestam o seu em-
prego como transi tivo-directo :

a) com aceusativo de pessoa ou
coisa :

«... se attentamenteadver-
ti/nos todas as palavras
de Christo»,

(Vieira, Sermões, to-
mo l, e. 144)

«Onde muito se deve ad-
vertir a differença desta
escriptura».

(Idem, c. 794)
«Quero-vos advertir isso».

(Bluteau. Dicciona-
rio) ;

444444444444444444444444*
444444444444444444444444444444*

O VERBO ADVERTIR

b) com o aceusativo expresso por
uma proposição indicativa :

«E advirto que estes no-
mes andam muito desfar-
çados e differentes dos
próprios nomes».

(Diccionario da Acu-
demia Portuguesa, a-
pud Laudelino Freire)

«Bem advirto que meus
pães não me custam».

(Cuervo, idem)
Como transttivo-indirecto
u) com a :

«Alguns cuidam que este
foi filho de el-rei D- Aí-
fonso íl, não advertindo
ao tempo em qur viveu e
morreu».

(Diccionario du Aca-
demia, idem) ;

b) com de:
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Agradeço-te de coração o teu
conselho, minha amiga : estou —
bôa.Um só vidro do EUGY* m
NOL—Salva o sexo feminino
o afamado medicamento, que
todos os jornaes annunciam,
restituiu-me a combalida saúde,
fez-me colma e trouxe-me ale-
gria, que me deixa finalmente
viver uma outra existência feliz.
EUGYNOL é Tônico Se-

dativo do Utero e Ovarios.
E' efficaz nas Inflamações, Coi-
licas de Utero e Ovarios, Sus-
pensão. Hemorraghia, Hor-

rhoidas. Anemia, Flores Bran-
cas, ou Corrimento, Manchas

do Rosto.

Vende-se nas Pharmacias
e Drogarias.

18 «SSSaü» i

«De vós espero de mr a*
dvertides por cartas vos-
sas dc tudo o que sentir-
des convém ao governo».

(Idem. ibidem) ;
c) com em :

« A gora se advertimos no
Lm mens O numero de ca-
sas».

(Machado de Asaii,
Brás Cubas, pag. 35) ;

«Porque o francês não
adverte em que a lei é a
lei com todas as suas m
sufficiencias»-

(Ruy Barbosa, Car*
tas Políticas e Lilera-
rias, pag. 17);

«Não sei se os meus pa
tricios advertiram em que
a revolta naval... susci-
tou...»

(Idem. pag. K>3);
«Advertir em todas a» ac-
çoens de huma pessoa».

(Bluteau, Dicciona-
rio);

«E náo fui advertido em
perguntar o que desejava
saber».

(Frei Pantaleáo, Iti-
nerario da F. Santa,
apua Frei D. Vieira) ;

d) com por:
«Porem o santo advertiu-
do por onde o inimigo se
mettia esta ponte, acudia
ali prompto com o repa-
ro».

(Manuel Bernardes,
citado por L Freire).

Como bitransitivo :
aj com aceusativo de eousa c da-

tivo de pessoa :
«Quero-te advertir alguma
cousa...»

Exemplo de Laude-
lino Freire, Vrerbos Por-
tuguêses, pag. 42) ;

«Eu lhes advirto huma
causa, que refreem o seo
temor».

(Bluteau, Dicciona-
rioj ;

b) com aceusativo de pessoa, se-
guido de preposição de:

«Mas também por proce-
derem em contravenção
da lei, advertindo-os de
que a reincidência em taes
casos seria asperamente
punida».

(Al. Herculano, His-
toria da inquisição, to-
mo I, pag. 145) ;

».'** ,,J '"rr i m
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«Que tomasse a religião
por pretexto para perse-í<uir o.s seua subditos, a#
ver ttndo-o de qne, ... o fi-
zesse em nome das con-
veniencias civis».

(Idem. ibidem. tomo
íi. pag. 18);

C) com da tivo de pessoa e aceu-
salivo expresso por uma proposi-cáo subjunetiva:

«Notaram isso os religio-
sos, advertir ary i ao pae
que ajudasse a bôa ineli-
nação do filho».

(Dic. da Aca d., apu dÍ-- Freire);
d) com tia tivo de pessoa e aceu-

sutivo expresso por uma proposi-
çáo indicativa :

«Quereis fazer a mercê...
de advertir lhe que taes

negocio» devem chegar a-veríguados»,
(Al. Herculano, Mon-

ge de Cistrr. tomo Ií,
pag. 15) ie) com dativo de pessoa, seguidocia preposição com :

«Os pães advertem com
amor a seus filhos».

(Arthur" Gomes. Ver-
.. _ h°s. pae. 217).
Lorno pronominal reciproco:

«Os dous irmãos, depois
que .se advertiram da feita
grave que commetteram
entre si, juraram náo mais
praticar outra semelhan-
te».

Como pronominal reflexivo:
«Foram dar em uma res-
tmga, de que se nâo ad-
ver tiram*.

(Dic da Acad., apud
L» Freire);

«Advertiram*se os pães de
darem com tempo estado
aos filhos».

(Dom Francisco M.
de Mello, apud D. Vi-
eira),

Como intransitivo:
«Pondera-o com discurso

repousado,
E ver-te haa advertido fa-

cilmente».
(Camões, Eleg. 11).

«O monge passou a vida
a advertir, orar e soffrer».

(Laudeiino Freire,op,
cit., pag. 43).

Castello. agosto de 1(>27.
Mestre-Escola
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SYPHIIIS ! ! !
ABORTOS! CHAGAS! INVALIDEZ! KHÜ.U-
MATISMOIECZfciHAS! DOENÇAS DA PELLE!

UM HORROR!!!
TENH/* PENA DOS SEUS FILHOS -

Grande numero de homens casados que; em solteiros, adquiriram doençassecretas, ficaram com elias chronicas. Eis a razão por que milhares de aanhoraasoffrem sem saber a que attnbuir a causa, nesses casos
COM 0 USO DO

ELIXIR E COMPRIMIDOS
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no fim de poucos dias nota se :

m*

oo"~n sangue cimP° tle impurezas e bem estar geral.
vas. boubaSeSeatcPareCimCnt0 de esPinhas> e"emas- erupções, furunculos, coeeira. feridas bra-

J-Desapparecimento completo do RHEUMTISMO, dores ..os ossos e cabeça
syphilitico 

aPParenmCnt° das manifestações syphiliticas c de todos os incommodos de fundo

nâo coním ffiCS.' gaStr°-ÍnteStina! Perfeit0' Pois ° «EUXIR914, nào atace o estômago ,

náia BvnhUiSrHliJr (tup,tPm ^testado dos Hospital, de especiaüstas dos Olhos e da DvsDe*
Kil^íSt^êSft^^—'?S-*P-^ 2' ^e fevereiro de 1916, sob n Ü ' P
rw%* r a* . i^UNiarcmOS ¦urKAlio Um livrinho SC.enhf.rn «Ahr»* i cvnKiiir» ^ iuvuuuu NLK.iuniLo. soüre a s\pniiis e doenças do sangue, a

t0(í? a pessoa que o desejar.Pedidos o GALVÃO & COMP.-CAIXA 2 C—S. PAULO•í*t MM

• £f€
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PREPARADOS DE Mme.

4, SELDA POTOCKA j|o
Remédios aromatizados para o tratamento scientifico

da Polle e do Cabello

HyGIENE DA BEbbEZA
A' venda na Pharmacia e Drogaria

G.

VICTORIA

P O P U L A R

Roubaeh &
Rua 1." de Março, 20

E.

c.
E. SANTO
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Para ser poeta...

A Alguém. ;s

« Para ser poeta, ó bastante amar...»
Dizes, cheia de graça, minha amada:
\)o factO : da minha penna. nada
Sahia, até então, para rimar,..

[Jm dia, porém, vi-te passar.
Andar ligeiro, leve... do fada ;
Sorri-te. sorriste-me. mui corada :
E continuaste a caminhar...

Desde então, amei-te em extremo,
Tanto assim que receio e tremo

1 )t medo que me deixes, oh! dilecta!

Mas, ali ! nao me deixarás, não.
Porque 0 meu amor è uma adora-

[ ç ao...
E, por amar-te assim, me liz poeta!...
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End. telg, VEREDINO

1 Veredino de Aguiar & Cia.
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| CUTELARLAS, 1
| FERRAMENTAS J
FERRAGENS |

Avenida da Republica, lo 1
llviCTORIA E. E. SANTOJ
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CONSULTAS MÉDICAS MI»
Qualquer pessoa pode obter indi-

cação para tratamento de sua doen-
ça, enviando os symptomas em en-
veloppe fechado com sello para res-
posta e indicação do endereço, ida-
de e estado civil, á Caixa postal,
2398-Rio.

Cosü dos Artistas
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Em beneficio dessa utilissima so-
ciedade protectora da classe dos
trabalhadores do theatro deve rea-
lizar-se, no Rio de Janeiro, a 30
fio corrente, a extracção de uma
loteria em que serão distribuídos
3 mil valiosos prêmios, no valor
de 200 contos de reis.

Üs bilhetes, que custam apenas
3$000, podem ser pedidos no es-
criptorio da empresa, ã rua da
Carioca 41, 2? andar, saia 7.

Recommendandò aos nossos lei-
tores esse vantajoso plano, esta-
mos certos de que não se recusa-
rão a prestar, por essa for na, o
seu auxilio á Casa dos Artistas.

ti^mK-sBRmWiW UslüHsü. ?Vi I _ ______,___;¦ m ___£__: 4
tM!fkr?^i!gb"WLmwtm ,

«

Cerveja ideai, genuinamente pura.
h a nova marca da cerveja, qüe a Com-

J panhia Antarctica Paulista acaba de lan-
çar no mercado cen) verdadeiro suecesso.

Representantes -grraes no Estado
do Espirito Santo

Anlonio Braconi & Ciã.
VIcíorlô
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CURIOSIDADES
Diamantes mysteriosos.—Na eiv-

boeadurn do río Keí. no Transvai.
uni viajante, que passeava pela
praia, avistou um lote de diaman-
tes na areia. Eram cerca de sete-
centos» de diversos tamanhos. As
autoridades loeaes tomaram conta
do achado, porque a lei náo per-mitte que se apanhem pedras pre-ciosas a menos dc 200 milhas da
costa. 0 lugar foi examinado poralguns peritos geólogos c estes en-
<ontraram ainda na areia alguns
outros diamantes; procedendo, po-rém, a escavações, nâo acharam
mais naria.
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GULODICES
Licor de familia. — Aquecem-se

3 copos de rhum, e sueco de 2 li-
mões c o sumo. um pedaço de ca
nella. uma hôa pitada da mesma
ern pó e 250 grammas de assucar.
No momento que vae principiar a
ferver, despeja se ruuito devagar
um quarto de litro de leite, mexem
do-se sempre. Deixa se esfriar.
Passa-se cm al^oddo e engarrafa-se.

llolo de amêndoas.- Põem se paraderreter lentamente 100 gras. de

manteiga, depois addiccionam*
lhes duxentas grs. de assue
amassa se tudo, juntando dc{l|§
um a um, nove o\os ; em se^„*
juntam-se Ihel00gras.de amend
socadas, um cálice de wisck e
ultimo 80 gras. de farinha de irí
com uma colher de fermento '_
glez, peneirados juntos. Despeja*
esta massa numa fôrma lisa _Jda com manteiga e tendo o fun
forrado com uma rodella üew
também untado com manteiga.
no regular; tira «e o bolo da
ma. só depois de morno.
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As primeiras estradas abertas
na America Meridional, ao norte e
ao sul do Darien. foram executa-
das pelos Incas no Peru e pelosA/tecas no México, cujas tribus
eram muito adiantadas na cultura
c na industria. Nos contrafortes
dos Andes abrirar? elles os cami-
nhos, que partiam do valle de Cus-
cos e do Titicaca e iam atr a costa
do Pacifico. Foram executados em
sua maior extensão, por Momoca-
pai. o filho do Sol, nascido no lai»o
i Kicaca.

PRATICAS ECONÔMICAS
Como preparar tinta preta. ~

Para as pequenas prensas de co-
piar cartas, que transmittem sobre
a folha de papel branco a graphiatraçada sobre outra folha, sem quesc apague a escripta da primeira,basta dissolver uma parte de as-
sucar candi em 3 partes de tinta.
Para preparar tinta preta, que dè
exellentes copias sem o emprego
de copiador, é preciso preparar a
seguinte formula : põem-se 28gram-
mas de extracto de pau campeche
em pó, num recepiente de louça
com 5 grammas de água disti liada
e aquece-se tudo, até que o cam-
pecne se dissolva e o prepa-rado tome uma côr vermelho es*
cura.

Tira-se o recepiente do fogo e ac-
crescentam-se 26 grammas de gly-cerina. 4 gras. de chromato de
chumbo e 3 gras. de cola de aca-
eia, que se derretem num poucode — 
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porque somente em mover a
alavanca, a lamina fica solta,
porém sem desprender-se do
cabo, o que permitte limpal-a
do único modo racional, isto é:
enxaguando-a sob a torneira
de água.

\âlet x i~\aialha
4*têgurmnçm
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A' venda nas bca^; casas
Auto Sirop S. R. Co. Of Brasil

C. Postal. 2782 -HIO
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CONTOS DA «VIDA CAPICHABA»

W mulher qüe se sacrificou

h-\:-.

NAQUELLA 
tarde, quando che-

guei ao portão do palaccte. o
desembargador Alves Moreira,

com aquelle tom inconfundível de
distincçáo mundana, descia a es-
cada de mármore do jardim, ao
lado de uma mulher avelhantada
e magra, vestida miseravelmente
com uma capa e uma saia, esver-
deadas pela velhice.

No portáo. á despedida, apertou-
lhe a mào, como se aperta a máo
de uma grande dama.

Entre, disse-me depois, levan-
do-me para uma latada de rosas,
ao lado de um canteiro de cravos
sangüíneos.

E. náo podendo disfarçar a emo-
çâo, aue lhe fazia tremer a voz:

Você conhece aquella mulher?
I ~ Nào.' '

E? d. Maria Barroso. Tem uma
historia dolorosa. < *'**#— 

Que o desembargador vae con-
ftar-me. não é verdade?

O desembargador Alves Moreira4 conhecia os dramas de toda a ci-
dade, cultivando os de intensidade
mais alta para contar aos amigos.

Não farei questão de narrai-a.
E' uma historia que muita gente
conhece.

O criado chegou corn os cálices
de aperitivos para o jantar. O ve-
lho magistrado, depois de servir-
se do seu cálice, começou:

Essa d. Maria é, filha de um
velho amigo meu. p negociante San-
tos Barroso, que foi, no seu tempo,
nâo direi o mais rico, mas, pek>
menos, o mais estouvado negociam
te de nossa praça. E taes estoüva-
mentos fez. que um dia^ sobrecar-
regado de compromissos, de nego-
cio» infelizes, viu-se obrigado a
acabar com a vida. enforcando-se
no próprio escriptorio commercial.

1). Thereza, a sua mulher, não
resistiu ao golpe e dois mezes de-
pois morria do coração.

A familia ficou em plena miséria.
Náo era muita gente, mas o bas-
tante para um grande drama do-
mestiço. Era esta d. Maria, nessa
época com vinte e três annos, "e
mais duas meninas, a Laura e n
Mora, que não tinham ainda entra-
do na puberdade.

Com espanto de todos nós* ami-
gos da casa, d. Maria tomou o en-
cargo da familia. Náo lhe preciso
dizer que aluta foiiremenda. San-

tos Barroso sustentava o estadão.
e é muito difflcil quem vive na opu~
lencia acostumar-se de súbito á po-breza.

D. Maria fez coisas incríveis de
sacrifícios. Sacrifícios de saude, de
mocidade, de educaçáo, de tudo.
A moça educada, que era, trans-
formou-se inesperadamente na gran-
de mourejadora. Com uma resigna-
çáo e uma coragem excepcionaes,
atirou-se ã machina de coser, ã tina
de lavar, á cozinha, ao esfregfio, a
todos esses serviços duros de uma
casa, que nós. homens, chamamos
inconscientemente de serviços le-
ves. Dois annos depois, elia. quiera formosa (essa mulher què você
acabou de ver ha minutos, derro-
tada e velhinha, foi bella como as
mais bellas), rlla. que era formosa,
tinha o aspecto de uma ruína.

E sempre a lutar, a lutar como
uma moura. A sua preoccupaçáo,
a sua mania, a sua obsessão uni-
cas eram aquellas duas irmãs pe-
quenas.^que o destino transformou
em suas (ilhas. O seu ideal era
creai-as, educal-as e casai-as ma-
gniíicamente. Metteu se-lhe na ca-
beca, que o futuro das duas meni-
nas estava no casamento. E um ca-
samento magnífico só poderiam
ellas encontrar num meio magnifi-
co. Era preciso, portanto, frequen-
tar a alta roda.

E aos quinze annos. já mocinhas,
apparociam nos bailes, nas festas,
nos. theatros, lindamente postas,
como jóias que se expõem numa
vitrina. r

A vida mundana é um inferno
pára a bolsa. Os menores passosrequerem gastos horríveis. Mas d.
Maria trabalhava, trabalhava noite
e dia, em tudo. de todas as ma-
neiras, para que nunca faltassem
ãs irmãs os vestidos de seda, os
sapatinhos de setim. as rendas» os
perfumes, todas essas miudezas fe-
mininas, que custam fortunas.

A luta foi simplesmente infernal.
Era superioras forças de uma mu-
lher. Começaram as surpresas de
uma vida fictícia. Ora. lã tinham
as três moças que mudar de casa,
surprehendidas por um despejo;
ora, que fugir na rua de um cre-
dor exigente. Muitas vezes nada
tinham em casa para comer, pas-
savam semanas inteiras a café ralo
e a pào duro, mas a Flora e a

Laura, sempre na rua, num primor
de elegância, que estonteava, fre-
quentando os chás, os bailes, as
regatas, tudo.

Naquelle trabalho incessante, na-
quelle mourejar sem tréguas, d.
Maria foi fanando. As máos fica
ram grossas como as de um lavra-
dor, a pelle tostou-se, as maneiras
perderam a distincçáo» a saude per-
deu o viço antigo*

Creadas na rua. nesse ambientr
Falso de sociedade elegante, indo
onde queriam, freqüentando chás
e elubs. ouvindo as barbaridades
que os rapazes finos costumam di
zer ãs moças, era natural que a
alma das duas, a da Laura e a da
Flora, se contaminasse. E conta-
minou-se. Aos dezoito annos tinham
apenas a virgindade phvsica, e fa-
nada a belleza moral do coração.
Não tinham outra preoecupação se-
nâo os cinemas, as dansas, os ra-
pazes cintados, o- brilho exterior
das coisas. Eram, sem tirar nem
pôr, duas «melindrosas», como hoje
se costuma chamar. Todo o mun-
do percebia que ali estavam dois
casos, que dariam a falar no futuro.
i 'ma creatura. apenas, não compre
hendia isso. Era d. Maria. A suí-í
preoccupaçáo única era casar bem
as irmãs, e só naquelle meio, fre-
quen tan do-o com assiduidade, po-diam ellas casar,

E, dia a dia, cresciam os sacri-
ficios. As forcas da pobre moça
esgotavam-se na tina, no ferro de
engommar, no esfregáo, na agulha,
para que nada faltasse á elegância
e ao luxo daquellas duas creaturí-
nhas, que elia agora amava numa
cegueira de mãe.

Muitas vezes tive vontade de
abrir-lhe os olhos, de mostrar-lhe
que todo aquelle sonho, que elia
p -nosamente erguia, tinha um dia"*'
que cair, como tudo que é fictício;
muitas vezes tive desejos de acon-
selhal a que cuidasse de casar as
irmàs num meio menos alto, com
creaturas mais trabalhadoras que
elegantes. Não o fiz; fiz mal.

A Flora-e a Laura, ínfeccionadas
pelo ambiente que freqüentavam,
eram simplesmente insupporfaveis*
Tinham a irmá sacrificada como se
tem a traste imprestável. Trata-

(Conctue d pag* lh) ,
•# j.
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Anêmicos — Esgotados - Impotentes
O appetile vos desappareceu, passais as noites apitadas, falta-vos a Confiançaem vos mesmos, a memória vos ó rebelde tonnançaA célula nervosa náo está morta Está somente enfraquecida.-.- RESTITUI-LHE A FORÇA PELO - -
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A VENDA EM TODAS AS PHARMAUS Dapc.an, s : F. da Silva Neve, * - 
RHIO. Caixa pcstal. J.CM-* -Custo: udro tOSOOO. pelo correio 123000

B. Ayres. 2
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Credito Popular»
Sociedade* de sorteios

A preferida pelos espirrtorSwtenseS;
il

< liMPKE RIGOROSAMENTE 0 SI-Ti.F
GULAMENTO É0 REGULAMENTO

FEDERA í.
Sorteios nos dias 5. 15 e 25

de cada mez
3$0OO é sua módica contribuição meirisal

FÈM 0 SEU CREDITO FÍRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS'

1C1A DOS

Habilitai-* os

*'• .*. mmJTKJ

Inserevei-vos !
Avenida Cc*picl\ <***£*

(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

As vantagens do annuncio dependem de sua continuação.
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Seu rigoroso aaseio» sua correc-
çáo impeccavel e suas grandesmaneiras indicavam o perfeito gen-tleman, comquanto apresentasse
mais de uma semelhança exterior
com os ingleses de vaudêville, co-
mo os parodiam Hoffmann ou Le-
vassor. Sua característica era ado*
rar sua sobrinha e beber muito
vinho do Porto e rhum da Jamai-
ca, para conservar o humido ra-
dical, segundo o methodo do cabo
Trirnm :

«Veja como gozo saúde, agora, e
como estou bellaI Olhe minhas
có"res; não estou ainda como o
meu tio. e isso nâo tuceederá, es-
pero-o. -Entretanto aqui estou co-
rada, verdadeiramente corada, dis-
se Alice, passando sobre a Face
um dedo afilado. terminado poruma unha luz ente como ágatas ;
engordei também, e náo sé notam
mais aquellas claviculas salientes,
que me causavam também desgos-
to, quando ia ao baile. Diga-me,
nAo é preciso ser vaidosa, para
privar-me por tr^s mezes da com-
panhia de meu noivo, afim de que.após a ausência, elle me encontre
fresca e soberba ?»

E, recitando esse tirada no tom
engraçado é saltitanie. que lhe era
familiar. Alice conservava-se de
pé desate de Paulo, como para
provocar e deafiar seu exame.

«NAo é verdade, ajuntou o com
modore, que elia agora está robus-
ta e soberba como essas filhas da
Procida. que levam amphoras gre-
gas na cabeça ?>.*— «Certamente, com modore, res-
pondeu Paulo; miss Alice nâo se
tornou mais bella, isso era impôs-
sivel ; mas está visivelmente de
melhor saúde do que quando, porvaidade, como pretende, me im-
poz essa penosa separação.»

K seu olhar demorava com tixi-
dez estranha sobre a moça, collo-
cada deante delle.

Repentinamente as lindas cores
roscas, ciue elia se gabava de ha-
ver adquirido, desappareceram das
faces de Alice, como a vermelhi-
dão da tarde deixa as faces de
neve ida montanha, quando o sol
mergulha no horizonte: toda tre-
mula, elia apoiou a mão no cora-
ção; sua bocca. encantadora e des-
co r a da, co n t r a hiu-s e.

Paulo, alarmado» levantou-se, as-
sim eomo o commodore; as vivas
Oôres de Alice tinham retornado;
elia sorria com um pouco de es-
forço»

«Offered-ihe uma chavena de
chá ou um sorvete; comquanto
ingleza, aconselho-lhe o sorvete.
A neve vale mais que a água
quente, neste paiz vizinho da Afri-
ca, onde o siroeco chega em linha
recta.»

Todos tn%s tomaram logar em
redor da mesa de pedra, sob o
tecto de pampanos ; o sol tinha
mergulhado no mar, e o dia azul,
que se chama noite em Nápoles,
•uccedia ao dia amareüo. A lua
semeava moedas dc prata no ter-
raça. pelos recortes das folhas;— o mar murmurava sobre a praiacomo um beijo, c ouvia-se ao lon-
ge o reunir do cobre dos pandei-ros. acompanhando as tarantelas...

Foi preciso separarem-se; — Vi-
cf4» a criada ruiva dos cabellòs ca*
rapinhados, veio com uma lanter-
na. para reconduzir Paulo através
o dedalo do jardim. Emquanto ser-
via sorvetes e água gelada, elia
fixara sobre o recém-chegado um
olhar mixto de curiosidade e te-
mor. Sem duvida o resultado do
exame não fora favorável a Pau-
lo. pois a fronte de Vice, já ama-
rella como um charuto, obscure-
ceu-se ainda, e, ao acompanhar o
estrangeiro, elia dirigia contra elle.
disfarçadamente. o minimo e 0 in-
dicador de sua mão. emquanto os
dÒUS outros dedos, dobrados so-
bre a palma, se uniam ao polle-
gar. como para formar um signo
caba lis tico.

III
¦-.•?,

O amigo de Alice voltou ao ho-
tel de Roma pelo mesmo caminho:
a belleza da noite era incompara-
vel; a lua, pura e brilhante, esteri-
dia sobre a água de um azul dia-
phano uma longa cauda de palhe-tas de prata, das quaes a palpita-
ção perpetua, causada pelo maru-
lhar das vagas, multiplicava as
s cin ti ilações.

Ao largo, barcos de pescadares,
levando ã proa um pharol de fer-
ro cheio de estôpa inflammada,
salpicavam o mar de estrellas ver-
melhas e arrastavam atrás cie si
esteiras escarlates; a fumaça do
Ves u vi o, branca durante o dia,
transformara se em columna iumi-
nosa e lançava também seti refle-
xo no golpho. NaqueJíe momento
a bahia apresentava esse aspecto
inverosimi! para olhos septentri-
onaes. e que lhe dáo essas gou-aches italianas, emmolduradas de

negro, táo disseminadas ha algun:
annos» e mais lieis do que se pensa, em seu exagero cru.

Alguns» lazzaroni noctambul
erravam ainda pela margem, err
cionados. sem o saberem, poraquelle espectaculo mágico, e mén
gulhavam os grandes olhos negroí
na extensão azularia. Outros, gr
tados no bordo de uma barca e
calhada, cantavam a ária da Lii
cia ou a romanza popular, entáC
em voga: %-Tí voglio ben assa,
com uma voz, que teriam inveja*
muitos tenores pagos a cem nu
francos. Nápoles recolhe-se tardi
como todas as (idades meridi.
naes; comtudo as janellas apaga
vam-se pouco a pouco, e sõ ai
casas de loteria, com as suas grinaldas de papel d* côr, se.is ú\
meros favoritos e sua illuminaçác
scintillante estavam ainda aberta?
promptas a receber o dinheiro do
jogadores caprichosos, que a fa
tasia de pôr alguns carlittos oi
ducados sobre um numero sonh
do poderia tomar ao se recolh
rem*

Paulo deitou-se, puxou sobre
as cortinas de gaie do mosquitr
ro, e nao tardou a adormecer. O
mo acontece ao viajante, após un
travessia, seu leito, embora imm
vel, parecia-lhe jogar e oscilla.
como si o Hotel de Roma fora i
Leopoltlo. Essa impressão f£l-o so
nhar que estava ainda no mar i
ejue via, no cães, Alice, muito pa!lida, ao lado de seu tio carmezin
e que lhe fazia signal com a m*
para nào abordar; o rosto da n
ça exprimia uma dôr profunda,ao repellilo, elia parecia obedeo
contra sua vontade, a uma 'fata
dade imperiosa.

Esse sonho, que tomava àb
imagens muito recentes uma re*.
lidade extrema, desgostou o s
nhador ao ponto de acordai-o.
elle sentiu-se feliz por encontr;.*
se em seu quarto, onde tremu .dn
va. com reflexos de opala, ur
veilleuse illuminando uma torre/i
nha de porceüana, que os mqsqi:
tos sitiavam, zumbindo. Para n
recahir sob o domínio daquelíe s
nho penoso. Paulo lutou contra
somno e poz-se a pensar no i
meeo de sua ligação com Alice, re-
passando, uma a uma, todas aquef
las seenas puerilmente encantada
ras de um primeiro amor.

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

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

A* venda em toda a parle.

LABORATÓRIO DO «SABÃO RU550»-RI0
VI
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Minha efipOSO nunca foi
muno fóitè ; sua saúde,
porém, abateu-se com
a prr ti a rir» nosso pn-mogenito, agravando-se
ílç modo impressiona nu*

o seu estado.
Extraordinário fm

mflgre cimento, exce*-
siva pnllidrz. desanimo,
absoluta f.ih.n de ap-
petite, palpitaçdes do
coração, collfcaa mens-
Iri^aes etc», -«eis seu cs-

lado,,.
Esgotados todot* os

recursos médicos, recor-
remos ao Capívarol. £
por sni desejo,(por lor
lído CUraa maravilhosas

«*m um folheto.)
Ao fim da; A mezes e

aso continuado, resta-
belcceU-SC completa-
mente, tornando-se for-
te, gorda, alegre e feliz fc
pela inspiraça© que ti-

vera.

\)

*******************^

Seis mezes depois concebeu, gosando sempre opiima saúde,contando o nosso filhinho, hoje, 3 mezes e .ilimentando-. e far-tamente com abundante leite materno.
Julgamos d.-* nosso dever patentea-lhe a nossa gratidfo, cn-viando-lhe estr rom a photogrnphia delia.

Francisco José de Paula
(Gerente da Casa Rodrigues)

Jui/ de Fóf*. I i]e junho de l(M9.
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EXPORTAÇÃO DE CAFÉ* |

I 
IMPORTAÇÃO DE VÁRIOS ARTIG0S&

JJ C0MMERCI0 DE ARROZ IAí J
Caixa postal n. 3917 jj

End. 
tel. VIVACQUA »

«Representantes da-The Motor*

| 
Union Insurance Gomp. Li t d. »ej

4i

4<

* Banco híypothccario e Agre, E. Minas Gera es £
J| Banco Catholico do Brasil. *

t Vietoria — Estado do E. Santo I
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vanvifa como se trata a uma es-
crava. Diziam lhe no rosto as coi-
sas mais lancinantes, exigiam-lhe
sacrifícios absolutamente incríveis,

E u pobre da d. .Maria, sempre
humilde, resignada, naquella eterna
obsessão «le trabalhar para qüe as
irmãs pudessem, um dia, ter uma
situação brilhante na vida.

»\*áo visto esta saia branca, por
que está mal engommadal gritava
uma.

Eu não a preveni que me ar-
ranjasse dinheiro para um par de
meias de seda azul?! gritava a
outra.

Lm inferno!
No começo, quem levava as duas

èreaturinhas aos bailes, aos chás,
ãs festas, era a própria d. Maria.
l)epois. os apertos da vida, a falta
de roupa, o ar de decadência fo*
ram motivos para que elia fósse re-
pellifla pelas irmãs.

Com migo você não sae eom
esse vestido indecente 1 berrava a
Laura,

E- melhor você ficar para pas-
sar íi ferro a roupa branca I ordo
nava Mora.

E» dc um certo tempo em deante,
cm todo Iogar em qüe houvesse
um rumor de festa, lá estavam as
dua-. raparigas, agora sozinhas, lin-
dns impeccavelmente vestidas, cer-
cadas sempre de uma eôrle de ra-
pazes desenvoltos.

Eu não podia còmprehender como
o trabalho de d. Maria dava para
todo aquelle luxo. Mas em poucotempo percebi que, tanto a Flora
como a Laura, já não eram duas
moças no sentido vulgar do termo.
Eram duas «piratas», como se cos-
tuma chamar aot uai men te. Elias
(desculpe-me o que houver de chu-
Io ua expressão) «cavavam» a vida
por meio de expedientes. Passa-
vam o plano nas modistas, no
ehaurfeur, nos logistas, em todos.

Percebi esta coisa uma vez numa
asa de chá, Lina dellas chegou-se

i mim. pediudo-me dinheiro paranagar a despesa, por ter esquecido
o dinheiro em casa. E isto se re-
petiu (aulas vezes, que eu já as
evitava na rua Todas as vezes quene encontravam, sempre se tinham
aquecido do dinheiro para as des-

Soube depois que ellas faziam
isso com todos os antigos conhe-
ei dos da familia.

Viviam as duas creaturas por
fssa cidade numa vida vertiginosa,
de aventuras as mais audazes. As
costureiras prendiam-lhes os ves-
udos durante mezes, e ellas anda-
vam á cata de costureiras novas
para passar o «conto». Piratas, ver-
dadeiràs piratasb

Não sei se você conheceu o Pi-

muito

que se

A MULHER 81 SI SACRIFICOU
f Conclusão )

erre das sedas. Era um franeez, quenegociava ambulantemente com as
sedas mais bella* que têm vindo
ao Rio. l"ma vez encontrei-o aca-
minho de uma delegacia, para dar
queixa contra as duas moças. De*viam-lhe, vários contos de réis. Foi
um pon o (pie eu não pude aclarar
com segurança, esse do Pierre das
Sedas* uma semana depois, encon-
traudo-o, elle me falou das duas
raparigas com certo carinho. E,
como eu llie perguntasse se lhe ti-
nham pago, respondeu-me com a
sua pronuncia afraneezada:— Náo pagaram, mas sáo
interessantes»

O Pierre não era homem-deixasse enganar...
E emquanto ellas aqui fora bri-

lhavam, a pobre é. Maria arreben-
tava se na tina, no ferro, na cozi-
nha, ora dando pensão a rapazes,
ora fa/end o dotes para con fei ta-
rias, trabalhando de dia, de noite,
de madrugada, a fanar-se. a extin-
guir-se com uma resignação com-
movedora.

As irmãs progrediam em desen-
voltura. Eram bailes todos os dias,
a que ellas iam sozinhas, fingindo-
se acompanhadas por outras mo-
ças, eram gastos sobre gastos, o
diabo !

Lm dia uma dellas entrou em
casa com um solitário esplendido
nas orelhas.

— Onde arranjaste isso ? pergun-tou a irmã mais velha.
Bati.•Ta uma expressão nova para d.

Mana. Mas a rapariga explicou.
Bater era surripiar. Tinha batido
aquillo numa joalheria, no momen-
to em que o caixeiro se distraíra
ao mostrar-lhe jóias.

^ A pobre senhora empaílideceu.
Era um farto, Mas a gente se acos-
tuma a tudo. O amor de d. Maria
pelas irmãs attihgía á cegueira, El-
las^precisavam daquillo para casar.

E dani por deante cada uma dei-
las apparecia sempre com uma coi-
sa nova» uma jóia. uma peça de
renda, uma troasse, um corte de
seda. Tinham batido.

D. Maria vivia na preoccupaçáode inventar mais trabalho, Lm dia
viu, num annuncio de jornal, quealguém pedia uma professora parauma menina, pagando bem. Tomou
nota da casa e da rua, vestiu-se e
saiu,

^ Era numa rua de Botafogo, a casa.
Entrou e bateu. A escada tinha
uma passadeira escarlate e no pa-tamar palmeiras viçosas. Subiu. Lá
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dentro havia um ruído de risadas
femininas, O instincto de mulher
feba desconfiar daquiJlo, Estava
numa casa duvidosa. Quiz descer ;mas, uma velho ta gorda appareceu,
attendendo-a. Que subisse! quesu-bisse!

JE falaram. Era a velhota oue ha-
via annuneiado. Tratava-se de uma
creança, sua filha, a quem elia que-ria dar alguma educaçáo.

Quero fazer delia uma moça.
a f firmou.

E com um ar de mãe. que nunca
deixa de ser, apezardepçccadora:

Mas aqui em casa é impossi-
vel. Isto é uma casa de mulheres...

E antes que d. Maria pudesserecusar-se:
Entre, venha aqui para dentro.

Deixe que eu lhe mostre a minha
íilhinha*

E arrastou-a gentilmente pelo
braço.

Rasgou se. um reposteiro rico. 0
sernario que se abriu deante dos
olhos de d. Maria fel-a tremer da
cabeça aos pés. Era uma sala de
jantar reluzente e em derredor da
mesa quatro ou cinco mulheres,
bebendo com rapazes.

Duas dellas eram a Llora e a
Laura.

D. Maria não pôde dar um passo,
estatelada sem uma pinga de san-
gue. *

Calcule você o que se teria pas-
sado naquelle pobre coração, Loi
um desabamento completo. A sua
mocidade sacrificada, a sua saude

, em ruina, os seus sonhos de moça.
as noites perdidas, a fome, as tor-
turas, as inquietações, tudo pelobem daquellas duas irmãs, tudo,
tudo para casal-as, e vinha encon-
tral-as agora, numa casa daquellas,
bebendo como cocottes...

Duas lagrimas silenciosas desce-
ram-lhe pelo rosto.

Que vem você fazer aqui V gri-
tou a Llora.

Ponha essa mulher para íóraí
gritou a Laura.

E elia saiu cambaleante, arras-
tando miseravelmente o feixe de
ossos que lhe compunha o corpo,
sempre com aquellas fluas lagri-
mas dolorosas a pingar-lhe nas ía-
ces frias.

Imagine você o que se passou
naquella alma, que tudo tinha sa-
erificado inutilmente.

E, contendo a emoção, o desem-
bargador concluiu :

Hoje vive elia, sozinha, de es-
molas. Náo pôde mais trabalhar.
As irmãs gastaram-n'a. E' uma
ruma. E* um muro velho que des-
abou.

VIRIATO CORRÊA

A «Vida Capichaba» circula entre os melhores consumidores espirito-santenses,
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0 ultimo invento norte-americano asse*
gura vos completa extirparão dos cabHIos
supérfluos do rosto, braços, etc A Depl-
lína Sarah é o producto até hoje exis-
tente para aquelle fim. Applicai-o "e nota-reis que os cabellos saem com as rai-
zes. Outros depilatorios á venda no mer-
cado mais não fazem que cortar os cabel-
Ios, faxendo o effeito de uma navalha- De-
volveremos a importância, si hão der o re-'- ' , sultado desejado. fc
Preço do tubo 20$000 j pelo correio,
lilSOOO. Depositários para todo o Bra-
sil: F. DA SILVA NEVES & CIA. - A'

venda em todas as perfumadas.RUA BUENOS AYRES, T,\\ - RIO DE-: JANEIRO :-
Teleph. Norte 4086—Gôíxá postal 2398

( Si tiverdes alguma informarão de sigillo
a pedir, podeis dirigir cartas a Mme. E-

Harris, para o nosso endereço.)
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1 VENDA de LOTES;
~" í

na chácara da VIUVA CALMON
J*

PRAIA COMPRIDA

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

. 'A. -W-. j

Tratar tu i is ti t lis » is i? tn»
COM

João De F. Ribeiro
'A A*'. *.'' 'ti ¦*'*¦ :''"-A\; .*¦;';' .¦•,--•,.r..':- ?..' •'•'' "i% y- :. ' 
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Rua JeroríYmo Monteiro; 6 — sob.

VICTORIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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| Telegs.: «PRADINHO»
SE

1 Caixa postal, 3867
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Escriptorio:
Rua do Commercio, 44

|V ictoria Estado do E. Santo 1
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Os mais procurados consumidores sâo assignantas da «Vida Capichaba».
'v.. A,
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Melho

"A Saúde da Mulher" é o melhor
Remédio contra

ero
com vigor

Doenças
vários. Combate

Irregularidades
Menstruaes, como Regras Escas-
sas, Regras Excessivas, Regras

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

Males da Edade Critica.
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rBhTj.\l uma ligeira no-'* P^al1? tí, publicada em
1924, sobre o pri-
mi tivo nome de
alguns logradou-
ros públicos de

Vietoria. declarei ignorar onde
íieava 0 antigo cães das Co-
lumnas. Divulga fio o (pie es-
cre vi, o saudoso éspinto-san-
tense Francisco Amalio (irijó
8 f firmou que aquelle primitivocães passara, posteriormente,a ser denominado cães do San-
lissimo, e ficava no mesmo
ponto onde, ha pouco, tempo
rei installado o Parque das
Diversões e, hoje, se esÜi edi-
ficaâdo o grande prédio da
firma Santos «X* Ctt,

Dei, cm seguida, noticia des-
sa communicaçáo; mas. veri-

•fiquei depois que. apesar de
velho conhecedor dos factos
dessa Capital, aquelle digno
conterrâneo não tinha razão.

Na «Breve Noticia Statysti-
ea», es cripta em 181o, sobre o
Espirito Santo, quanrlo o go-
vernador Francisco Alberto
Rubim tlescreve a Vietoria,
aflirma :~«em totla a Villa se
aporta em canoas e escalleres
com a maior facilidade, porém,
seus principaes desembarques
são o Cães novo (las Collnnas,
quc fica abaixo da Casa do
(iovemo, o do Azambuja. o
Cáes Grande onde ate atração
sumaeas, o do Santissimo. o
fio Batalha e o tios Extinctos
Jesuítas, vulgarmente (mama-
do Porto dos Padres.»

vSi pudesse haver duvida
quanto ã situação daquelle pa-lacio governamental, desappa-
receria logo deante de uma
referencia feita, no mesmo tra-
balho, á «igreja do Collegio
dos extinctos Jesuítas, conti-
gua á ('asa do Governo.»

O cães do Santíssimo, como
se ve, ao contrario do que sup-
punha aquelle distineto conter-
raneo, jâ era conhecido por
esse mesmo nome, no princi-

pio do século passado, nos
tempos do senhor governador
Rubim, ({liando o Cáes fias
Columnas ou das CoJhinaa
(.s/V) ainda era consi t ler ado—
novo.

Outro não devia ser. portamto. senão o que eu ai rifla CO-
nheei com o pomposo nome fie

' I
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Célia, filhinha do dr. Rogo-
berto Ferreira da Silva, de-
legado regional em Affonso
Cláudio, actualmente neste*

cidade.

Cáes do Imperador, modesta
praçai mal empedrada, tendo
ao centro um leio chafariz, so-
bre o qual os meus olhos tie
provinciano, cheios fie ingênua
admiração, em agosto de 1893,
viram erguida nossa Torre
Eiffel de... pinho de Riga. na
qual foi recebido o flr. Affon-
so Penna, quando, como Pre-

":'JA.'" '¦*:wm*>'*í ;¦¦•¦ <¦"¦
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sidente tle Minas, visitou o Es-
pi ri to Santo.

E* curioso (pie táo cedo se
tenha estabelecido uma certa
confusão sobre o nome de um
logradouro, que, com aquel-
la mesma denominação, aintla
figura citado á pag. HI do co-
nhecido Diccionario. de. César
Augusto Marques, publicadorm 1878,Nessa publicação ap-
parecem os mesmos cáes, enu-
meratlos na «Breve noticia» tio
governador colonial, tendo o
autor do Diccionario mantido,
até mesmo,o qualificativo novo.
quando se referiu ao cáes das
Columnas.

E* de presumir, entretanto,
que, ao tempo em que o Die-
eionario foi eseripto, esse cáes
já deveria ser — ao Imperador,
porque, segundo refere Basi-
lio Dicmon.a 2o de janeiro tie
1860, D. Pedro II e D. There-
sa Christina saltaram, em Vi-
ctoria, «no cáes do Imperador,
para esse Iim construido e
preparado».

Náo deyèria ter custado mui-
to escrever o volumoso Die-
eionario tia Provincía, cuja im-
pressão foi recommendada poruma commissão composta do
Padre Meirelies e dos drs. Cor-
rea de Jesus e Florencio l.
Gonçalves. Entre outras razoes,
segundo essa commissão, re-
cqmmendava o trabalho tio dr.
César Marques — «o espirito
critico e de correcçáo que pre-cedeu o seu acurado e pro-digioso estudo, que fez sobre
as particularidades mais re-
motas desta Provim ia, e que
poderosamente realçou em o
seu tratado de Geographia e
Historia tia Província»

O trabalho, realmente, é di-
gno de figurar ao lado tie ou-
trás publicações de propagan-da, que, em varias épocas, o
governo tem mandado impri-
mir...

Rio, agosto tle t92?«
Mario A. Freire.

1
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A Loteria de Minas é a melhor das loterias.
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MUNDANISMO

A KíieHTA JDD 1'A.KK
Uma garoa leve. imperlínen*

te, envolvia a cidade nas do
brás humidàs dò seu manto
acinzentado. Automóveis des-
lidavam, céleres, pelas avcni"
das circulares dr» bello Par-
que Moscoso. de entre cujos
rclvados earvoredos se ersue,
branco c luminoso» como o pa-
laeio dn Bella Adormecida no
bosque encantado, o (Ilub Vi-
cidfia.

Momento a moroentOi surgem
vultos Femininos, embuçados
em fÔfàs pellcSi abrigados em
elegantes capas, envoltos em
bcllos chalés de llespanha, e
ascendem n longa escadaria.
alguns em passos majestosos
e medidos, como si galgassem
OS degçá.Ll^ de nm throno. ou
nes em marcha célere, como
crianças gtirrulns em busca dê
nn i.i 11 \kj ninada.

I içntrò, no gabinete dr tai-
leite, ha um zumbido de abe-
lhas cm Colméia : e, no entan-
to. o que ali ha são cigarras,
modernissímas cigarras, que,obedientes ao conselho dc for-
míga. ja não cantam: agora,
dansrun, e dansam deliciosa-
méntc...

Penetrámos no salão, cujo
hélio aspecto nos deslumbra
e nos conforta, O lino gosto,(jue presidiu á ornamentação*
patentèa-se nas soberbas cor-
hei lies de cravos, rosas € pai-mas de S. José, artisticamente
dispostas em mtances degra-
dêes. do rubro ao rosa pallido.A um canto do salào, ban
deiras do Brasil, entrelaçadas,
nttraliem olíiares vagamente
eni >rnccidos, e attrahem tam-
hem. iuFelixmcnte, mãos irre-
verentes, que sobre (dias de-
podiam chavenas e taças de
sorvete servidas...

Em torno ao salão a elegan-

II

cia das senhoras ti uma moi-
dura preciosa para a graça e
a heliez.i das moças, que. cm
bandos aiacres, enchem a sala
de risos e os olhos masculi-
nos de encanto.

A orchestra primorosa dá
inicio ao baile* Casacasimpec-
caveis, snwckings elegantes
cíngem ricas toiiettes, em lon-
gos volteios de valsa, em pas-sos langorosos de tango, em
rápidos meneios cie maxixe e
e de charleston. Alguns ter-
nos brancos volteiam também;
mas o tempo chuvoso deslo-
ca*os um pouco» mau grado a
permissão.

Daiisamos também ; bem ce-
cio, porem, percebe o nosso
par a mediocre attençáo queconcedemos á sua palestra, e
protesta contra o que chama
abstracção. E* a nossa vez de
protestar: Nâo, caro amigo,
náo e, absolutamente, abstrac-
ção; t, pefd contrario, atten-
ção elevada á rfiaxjmá pbten-
cia.

1 Ia nesta* sala in numeras ioi
/cites lindas, e você nâo dese-
jaria, estou certa, que as lei-
toras de «Vida Capichaba» se
\'issem. por sua culpa, priva-das da sua ennumeraeão e des-
cripçâo minuciosa.

«Vocês, mulheres, hão de
ser sempre Euteis. Vêmâs íes-
tas unicamente para mostrar
os seus bcllos vestidos e ver
e criticar os das outras».Ora. não finja uma indif-
ferença de que está isento, jul-
ga que não vejo a chamma de
admiração, queseaccende nos
seus olhos ã passagem de uma
bella toilrtte ?

«Perdão. YS uma bella mu-
lher 1*

~~ De accordo. Você não no-
taria* porém, a sua hclleza, si
cila estivesse mal vestida. Uma
bella jóia requer um bello es-
crinin; uma modesta turmali-
na, bem montada cm engaste

E

artístico, tem também o seu
encanto.

«Reílectindo um pouco,vejo que voce tem razão. Aft-
nal, si esta festa está tão lin-
da, si o ambiente é encanta-
dor, si todos nos sentimos fc-
lixes, devemol o, em grande
parte, á graça de todas vocês
c á elegância das suas toilet-
tes».

Ora até que afinal... Aju-
de-me um pouco, entáo. A ta-
refa é agradável, mas diflicíl.
Ha tantos vestidos lindos...Dan-
semos mais devagar. ít)uero
apreciar melhor a senhora dr.
nilton Nogueira, que dansa
com seu esposo. Tem um for-
moso vestido dt george tte azul-
electrico. A saia é toda em u
ras borda*Ias a missangas, em
pastilhas muldeóres; o mesmo
bordado na blusa, e, nas cos-
tas, um longo e original pin-
gente, também em missangas.

A »$ra, Annibal Martins,
as srtas. Maria Adelaide Gon-
çalves e Juracy Mattos tam-
bem tém franjas semelhantes.

Oh ! meu caro ! Você re-
vela-se um auxiliar precioso !
D. Mari a n n a e s t á d e george tle
uuttier escuro, bordado a ai-
bos de crystal., saia em dois
babados franjados, sobre Imnè
dourado; o de Maria Adelaide
é verde-amendoa. bordado a
missangas leitosas; Juracy tem
um gracioso bolero em 

'geor-

gette damasco e saia em fran-
jas do mesmo, sobre lamè de
prata. Veja também, naquelle
angulo, a sra.dr. Aristeu Aguiar,
de gear grite verde-jade, linda-
mente perlè a crystal A viuva
Casteilar Moreira traz um ves-
tido muito delicado, em gear-
^//camarello-canario. alta bar-
ra bordada e delicados aber-
tos ã mão; a sra. Antônio de
Oliveira Santos, pae, está mui-
to distineta, na sua toilette de
setim e rendas pretas. As se-
nhoritas Borges da Fonseca
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trajam-se ricamente ; Zaira traz
um vestido inteiramente pa-lhetado a prata, com pala e
barra de guipure prateada;Sully, cujo límpido sorriso e
seu maior encanto, tem um
vestido de georgette rosa* pai-lido, profusamente lantejoula-
do. Carmen De Biase passa,
graciosa e gentil, no seu ves-
tido de um gOSto perfeito ; for*
reau prata velha, sobre o qualrecae elegantemente a saia,
cm pontas arredondadas, de
georgette azul saphyra. Toda
a toilette r rica 

* 
e" delicada-

mente bordada a missangas
condizentes, em fios duplos»
• i1"' Formam, na blusa, effeito
dr bolero.

Quem é aqueila senhori-
ta de azul pi rvi tu he ?

— Pertence a uma antiga ía-
milia do sul do Estado. Cha-
nia-se Maria Julia Coutinho
Gonçalves. Sua toilette, borda-
fia a raphia e guarnecida por
alta barra de mnrabú azul.
tem o gracioso movimento de
arregaçado a Frente, que é láo
moderno,

A senhorita Inah Monteiro
A vi cl os cs lá i m 111 o gráci osa. < I e
georgette vevde-esmeralda, bor-
ciado a missangas; também dr
verde, mais eláro. está n se-
nhoríia Isabel Saadi. com a
saia em pregas horizontaes
superpostas. À meiga formo-
sina de Aldinhá Teixeira "re-
olçá admirávelmente num ves-
ndo de georgpfte branco, etírn
bolero, e saia recoberta porlongas Franjas de missangas
de crvstal; 1 feíena Prado, ira*
jada de georgette verde-àmen-
(Ida, eom bordados a tubos 6
lantejoulas do mesmo tom e
graciosos babadinhos : está
muito delicado o bordado da
toiiefte de Conceição Sodré:
minúsculas missangas de crys-
tal. sobre gaze branca, (ira-
cinda Baptistella tem nm ura-
cioso vestido de georgette bois
de rose: saia em três íólhos
lisos, de cantos arredondados.
orlados de tubos prateados; a
blusa formai nas costas, um
effeito de capa; ZézéBarbosa
está de radiam salmon vivo.
inteiramente plissado, com in-
crustáceos de renda dc prata.Terei esquecido algum ves-
tulo bonito r E' bem possível.
Como vedes, eram muitas de-
zenas e eu também queria di-
vertir-me.

II ll II

Chamam a rapaziada a uma
fias varandas. De lá voltam
todos empunhando balões co-
loridos. Que será? (t)ue será ?— Um coiilton interessantissi-
mo: apagam-se as luzes do
salão ; os rapazes atam os ba-
lôezinhos aos tornozeilos das
moças. A meus pés alguém
amarra uma bola verde, em-
quanto me oceorre á memória
o episódio que deu origem á
ordem da jarreteira > «flonut
so/7...» Ai! tempos de outr'
ora!... A* luz Fortemente colo-
rida dos projectores» dansa-se
animadamente, 0 brinquedo
consiste em rebentar os ba-
Ine/inhos alheios, conservam
do intacto o próprio, Haverá
um prêmio ao par que o con-
seguir. Pafl: Estourou o pri-meiro I E entre risos alacres
e grítinhos nervosos,óra aqui,
ora ali. nos cantos, no centro,
prosegus a caça aos balõezi-
nhos. entre escorregões e pi-sadélas involuntárias, segui-
das de estampidos abafados.
Koi táo acirrada a batalha,
que nem um sô balão escapou.
Levam.i o prêmio- um appa-
relho de boneca e uma ma-
madeira — o par Doraey Eia-
talha Eipidio Campos, que lo-
grou resistir mais tempo ás in-
vestidas.

Desfaz-se o apanhado de
bandeiras ao canto do salão,
e surge uma enorme cafeteira.
Serve-se, então» exeeliente ca-
fé expresso, emquanto circulam
lambem, em serviço volante, li-
cores-, sorvetes e bonbons da
perfumada rubiacea-Senhoritas
oíferecem. como lembrança da
festa, bagos deJ caíe maduro,
confeccionados em seda. Dis-
tineto estrangeiro, recém-che-
gado ao Brasil, deseja saber
si a reproducção é exacta, Des-
crevo lhe o aspecto do cafeei-
ro florido e frutificádo e elle
indaga si os poderá ver em
Victoria. Prometto satisfazer-
lhe a curiosidade, em oecasiâo
ofíportuna.

A festa continua; cada vez
mais augmenta o enthusiasmo;
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distribuem-se gaitas, apitos»
r^co-récos, chocalhos, nos
quaes a rapaziada acompanha
o jâzz-hand, Até o sr. fir. Sc-
cretário da Agricultura e pre-sidente do club sopra, meio
encabulado, uma flauta de fo-
lha de Fia n d res...

Vae alta madrugada. A ga-
rõa impertinente continua a
choviscar. A orehesüa, que foi
incansável e solicita no atten-
<ler aos múltiplos Hs, está ver-
dadeiramente esgotada. As-
sim, náo ha remédio sinâo dei-
xar o club, guardando da lin-
da festa a melhor das recor-
dações.

Já em casa. bem accommo-
dada entre os lençóes. perpas-sa«me pela mente a imagem
dos cafezaes vicejantes» ondas
de esmeralda que se espraiam,
rutilando ao sol» pelos pradose colunas pátrios. Vejo-os tou-
cados de alvas flores odoran-
tes, como capellas de noivado,
sobre as quaes pairam os co-
libris —gemmas vivas da na-
lureza americana - esvoaçam
as grandes borboletas cle va-
rio matiz, como flores, que a-
bândonassem o hastil para ade-
jar sobre as suas irmãs im-
moveis, e zumbem, tontos dc
aroma e fartos de mel. bezou-
ros de luzente couraça broit-
zeada e abelhas doiràdas de
póllen e de soli vejo-os,pelos
mezes festivos fia saíra, o
rutilo Pubi dos bagos suma-
rentos a escorrer, em catadu-
pas oífuscantes» pelos ramos
nodosos, entre os quaes mer-
guina, rude e hábil, a mâo do
lavrador e de sua gente* com
a ânsia deleitosa de quem de-
bulhasse rubis preciosos ; oiço
as cantigas jocosas, as modi-
nhas dolentes, as risadas can-
tantes, o vozear a lacre, todo
o rumor festivo da colheita,
que irmana, sob o pallio de
purpura e esmeralda, raças
diversas, unidas pelo mesmo
anseio, t^o profundamente hu-
mano- prosperidade e abun-
dancia ; e, despertando desse
meio sonho, bemtlígo a mão
bemfazeja, que, dois séculos
atrás, transplantou para as ter-
ras férteis do Brasil a planta
preciosa, cuja infusão aroma-
tica e saborosa é delicia do
rico e conforto do humilde.

Flor de Sombra

II II

Os freguezes da Loteria de Minas sâo os seus melhores propagandistas
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PIIANTASIA de
mn deus apaixo
nado c a imagi
narão dr uni poe-
ta inebriado, num
connubio perfei-
to. realizaram, um

dia, a idealização do solar maravilhoso,
Qual um reino encantado,

quo a astucia ardilosa deSché*rezade arrancasse do fundo de
suas historias [)hantasticas, as-
sim. é beira-mar. junto aos ro-
chedos, surgiu na noite linda
o Mirante du Felicidade*

No mármore estriado dr suas
columnas gregas, resalta a or-
dom jonica, elegante e gen.ilinas volulas do seu capitei ad-
mira vel.

o Mirante da Felicidade re
corda um alcácer maciço, quefosse dosencavado das rumas
de Alhambra, onde a alma sus-
pirosa de um rei mouro an-
dasse a soluçar endeixas de
amor.

<) palácio enfrenta o poente. Os raios purpurinos ao sol
posto vém se èsbatèr nos lis-
teis dos fustes estriadòs, re-
verherando a earicia vaporosa
das cores do oceaso, Parece
que todo o ar se enche da
pulverizarão de beryüòs, to-
pasioSi amethystas e opalas,
desmanchados na atmosphera
suave do entardecer tropical*

As lucilações do crepúsculo
enchem os olhos com a irisa-
ção magnífica da côr, numa
orgia baechica e selvagem» co-
mo os cultos antigos da Phe-
nioia e da Baby Io nia.

Q ar sübtíl loíreja os morros,
que se evaporam na luminosi-
dade violacea do oceaso, e
paira sobre as ondas phospho-
resoentes das águas do oeea

no. encarceradas no âmbitoarredondado da bahia esplenciorosa*.. Ey talvez, a chlamyde
dos deias, roçagando a crista
espumante das vagas murmu-
rosas. .*

A tarde tem o lyrismo deum hymno védico* o sol se
obumbra atrás da serrania, co-mo o pensamento fulgido nosLimbos da inconsciencia dosomno.

0 Mirante da Felicidade re-
brilha, encravado na collina
verdejante, como um enorme
rubi beijado pela luz. e tem a
Eórmc symbolica de um cora-
çào.

A noite vem chegando, taluma idéia indecisa, a vacUíar,
nos abysmosdo cérebro. (Ves-
ce, avulta, se engrandece e
irrompe de súbito, dominante
e esmagadora, apagando os
contornos das montanhas, ati-
rando na immensidade do azul
turqui os lampyrios dz^ es-irellas. I "ma 

a uma. ellas váo
abrindo as palpebras somno-
lentas : phosphorejam as pu-
pilias lurta-cores como mvria-
des de pyrilampos na selva
escura dos céus...

Talqualmente dores exoti-
cas, abrem de repente, des-
abotoam. jorrando uma estei-
ra de astros, os lumes esplen-
dorosos das lâmpadas move-
dicas. São oaristos enlouque-
cidos a girar na rota flammi-
voma do sol.

Todo o castello é um des-
lumbramento: phantasia de
um louco em plena realidade.

Os pórticos se abrem paraa sombra, que o plenilúniodesmaia com o fulgor magne-
tico das nevoas dos luares.

A luz seesgueira, colubrina,
pelas janeílas amplas, côa-te

festa de
A alegria

na prufu-
na melo-

pelos vitraes polyéitrõmos evem dançar cá fora, na areia
da praia, a sarabanda das
imagens imprecisas, Lá den
tro, sombras passam, interc^e-
ptam íie chofre os salões illu-
minados, como uma pincela*da dc nankim no Fundo claro
de uma tela.

Passam, repassam, volteiam..,
A harmonia de uma orches-

tração velada foge pelas va-
randas floridas,

Deve de ser uma
fadas mysteriosas.
joeira pelo espaço
são das luminárias ;
dia da musica, que vem con-
certar com os soluços nostal-
gicos do mar; no perfume ca-
pitoso de aromas penetrantes;no chammejar das sedas e bro-
cardos; no delirio estonteado
da alacridade e do prazer...Os profanos espiam dc lon-
ge, curiosos, com uma pragaa encher lhes a boca, invejo-
sos e despeitados, ealumnian-
do a satisfação alheia, lançam
do a esmo um eseonjuro. quecáe no vácuo, como uma eus-
parada nojenta no seio glaucodo oceano.

I » palácio resplandesce eu
mo um coração em chammas.
incendiando o alcantil e seespelhando nas águas.

A festança é um desvario,
chega ao auge, num delirio
requintadamente sensual: ossentidos todos se exaltam, arazão vaoilla, a alma adorme-
ce, o espirito se retráe e aluxuria domina.

Aquelles corpos, que rodo-
piam, gra eis e jovens, plan-tas vivas, nervosas e eleean-tes. frementes de volúpia, sa-tamzados de desejo, zurzidos
pelo açoite da carnalidade.
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nos saracoteios da dança mais
sc enlaçam• mais sé apertam
e se fundem, num abraço ie-
roz, encandesçidos» como uma
labareda humana, que bailasse
fustigada pelo vento, presa íi
Fogueira crepitante...

< )s instrumentos musicaes
parecem associar-se á alluci-
nação erótica dos pares : os
tambores rufam, tamborilando
bravios como os regOUgOS ca-
vos de uma fera no rio; os
pifanos assobiam e seus sil-
DldoS finos lembram a venta-
ma furiosa a silvar nos pinhei-raes brarejantes. devastadora
e cruel: o violoncello soluça
estrangulado; os violinos ge-mem como virgens violadas,
no silencio de um campo de
batalha adormecido, e o som
morre, abafado, no dó agudo
de um pizzicato breve...

O deleite açula a carne, a
embriaguez enturva o rere-
bro.

Ali está a multidão deliran-
te, esc abuiando na ancestrali-
dade dos seus appetites lo-
bos em fúria - famintos e sol-
vagens, libertando do ergas-
tulo do próprio ser toda a ani-
málidade contida nos seus ins-
tinetos refreados...

E na ironia sublime de to-
das as coisas, essas hvenas
primitivas vêm uivar, presas,assanhadas, na estreiteza de
um salão civilizado, ao fulgor
dos lampadarios suspensos aos
tectos rendilhados, donde pen-dem os ervstaes, chorando nas
facetas hvalinas dos seus pris-mas. o pranto brilhante dos
(juartzos transparentes e dia-
phanos. Klias vêm guinchar,
esfaimadas. aos pinchos, so-
bre os assoalhos encerados e
reluzentes nessa aristocracia,
que se julga refinada e supe
rior...

Tvmbales c pandeiros, cia-
rins e trombetas estrugem
num unisonò, como coros de
um rito pagão.

Tresanda a ether, heliotro-
pio e baunilha. Os confettis
esmaltam o chão, pintalgandotudo, voejantes, como crepus-
cularia6 minúsculas, caindo so-
br<* as rainhas e creadas, pi-ratas e pierrots. arlequins e
damas nobres...

Só Ycmina nâo partilha da
alegria esfusiante de todos
aquelles entes phantasiados,
de rostos velados, mascaran-
do a face e despindo a ptrso-
nalidade; escondendo a cara
e desnudando o ser em sara-

coteios de faunos lubricos e
ua languidez lasciva de oda-
li seus e he tai ras...

Afastaria, na singelrzn mo-
desta fio seu retrahimento vo-
luntarío, sem disfarces, voltou
as costas para o tumulto das
salas, fechou os ouvidos á al-
gazarra dos bailarinos, alheou-
se e seu olhar, rançado da-
quella pantomima entendiante,
repousa na sombra. Sorve,
num hausto longo e profundo,
a fragrancia natural das trepa-
deiras, olhando o mar, a se
estender além. como se fôsse
um immenso lago de mercu*
rio, reflectindo o clarão da lua
cheia...

Alguém a descobriu. I ma
voz commovida e sussurrante,
romo um suspiro ile amor.
murmurou-lhe ao ouvido:

Ycmina 'fl... Tu ! aqui!...
EUa estremeceu, como se o

sopro frigido da morte lhe
percorresse a medulla num
ealefrio rápido. Sobresaltada.
encarou quem a chamava e
nos seus olhos claros, pasmosde susto e emoção, passou o
brilho furtivo fie uma contra-
riedade. Serenamente, respon-
deu :

Sim. sou eu...
Reconheces, acaso, quemse esconde sob esta phantasiabizarra de um bvsantinismo

nxcz%

orientai 2 Descobres no rajalt
majestoso de algumas horas,
quem te ama e está perplexo,
pasmado, estupefacto de te
encontrar aqui t Sabes quem
sou ?

~- Um mascarado como os
demais..

Tal resposta r irônica e
perversa, como a tua alma... Ti-
rarei a mascara para qur ve-
jas a minha face...

-• Outra mascara... Não me
interessa ; serás sempre o mes-
mo : o homem»,

Pérfida !
Dize antes: sincera !
Nâo me explicas por que

estás aqui, neste ambiente que
não é o teu, sozinha, sem mas-
cara, tu que não dansas, de-
testas o buli cio e abominas o
carnaval ? Não receias o atrevi-
mento fios satyros. nympha fia
soledade ? Não te sentes des-
locada neste meio estonteante,
que se diverte e se embria-
ga ? Não te ftre a vaidade a
a t ti tude soberana das c^rte-
zâs do luxo e a belleza fasci-
nante das mulheres bonitas...
e fáceis ?...

Faço o que quero...E eu adoro-te... £s tâo
differente dessas mariposas do
prazer, que junto a ti me pu-
ri fico. Não deixo que conti-
nues aqui, sem a previdência

I
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Clóvis, filhinho do sr. Sebastião Alves de Lima.
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cautelosa da meia-mascafa...
Não me escondo...
Neste tumulto in Irene, eu

te vejo indefesa, como um ber-
gatim sem leme, vogando ao
sabor das ondas. Ninguém re-
parou em ti. Vem...

- Despe primeiro o teu tra-
je nulo. Valmiki. Esquece as
veigas puras do Panjab, ar-
rança a mascara e faze de pa-ladino gentil da idade media,
para assim deíenderes Yénii-
na... No pavilhão isolado- en-
rodado de Lanas o jasminS,
as lâmpadas chinezas espiam
com suas pupillas vigilantes,
como os olhos felinos de mn
dragáo lendário á entrada de
uma gruta.(> rumor du festa chega ahi
mdistineto, vago, abafado eo-
mo a harmonia de mn órgão,
a agonizar, na nave silenciosa
de um templo fechado.

As rosas enlanguescem. As
açucenas arrancadas ao can-
teiro nativo, pendem sobre o
pedunculo mi, somnarnbuliza-
das. o adormecem reclinadas
no seio fiJigranado dos macis-
sos de bamImi jnponez.

Um quebra-luz vermelho
mam ha de purpura suave o
mármore branco da mesita
redonda, espalhando em volta
umu tonalidade agonizante de
papoulas, que se Fanaro, <) re-«auto discreto, atulhado cie ti-
nhorôes o samambaias, tem a

cumplicidade convidativa de
um esconderijo de amor.

Lm arrepio de volúpia erra
na noite morna*

O champanhe espumeja nas
bordas largas dos cyaihos hva-
linòs e lembra o íranjar de
uma vaga fieijada pelo sol.

O vinho espumoso reflecte-
se no < rystal com a irísaçâo
de topasíps liqüefeitos,

Vafmiki falou :
Yémína !... Leu nome (píer

d\Arv—felicittade... Mirante de
felicidade é o castello senho-
rii, que nos abriga... Ha quan-to tempo, bandido (pie sou, ras-
tejo por teu beijo... Dá-me a
uneçáo de tua boca, fresca
como o corymbo de um gera-nio rociado de sereno; desse-
denta a minha alma insatis-
leita ; tu que és bóa e candi-
da, sé a Samaritana do meu
desejo L. Yémína 1 minha feii-
cidade.,.

Não se busca a Felicida-
de rn- lodo-. Não se acha a
ventma na embriaguez dos
sentidos... Só os covardes se
mascaram, para assim des-
mascarar seus appetites...

- E\s cruel I Eu quero o
prazer. Procuro o esquecimen-
to. Lara olvidar o teu desdém,
cruciíico-me nos braços das
mulheres... E só encontro o
ledio e a lassidáo... Yémina,
crê uo meu amor. eu te amo
Nenhuma dos mulheres, (pie
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Murillo e Roberto,

filhinhosdn sr.Syl

vio Gouveia, con

tador da Agencia

do Banco do Bra-

sil. e exma. espo-

sa. sra. Altair Cou-

tinho Gouveia, re

sidentes em San

to Amaro, na Ba-

hia.

-ST

me dão os seus beijos, que
pago, têm o encanto dos teus
olhos honestos, onde scente-
lham furores do temporr.men-
to satânico da mulher de Clau-
dio... No teu corpo de ephebo
vibra, prisioneira, a alma de
baechante... Eu te quero, como
O viciado á cocaína... Tu me
attraes como o mal. Yémina!
Tens o que as outras perde-ram: a virtude... Crê no meu
amor...

— Amor V ! Outra mascara,
eomo a virtude lambem...

Yémina ! sê minha ! Unge-
me com a piedade do teu ca-
rinho e, talvez, me salves da
voragem sem fim do vicio e
do crime...

Mas. quc vieste fazer aqui?
Que movei te unpelliu paraeste antro, onde a honra peri-
ga e a pureza se contamina?
< i próprio olhar do homem poLlúerelle é lascívo como a bo-
ca de um velho clissolulo, Co-
mo deixaram (pie viesses?
Como ílíudiste quem le vigia?
Emmudeces, como a creança
innocente apanhada a tirar um
fruto do vizinho. Tu não sa-
bes mentir...

— Ninguém sabe quc estou
aqui» Lugi... < > ciúme me im-
pelliu e, agora, tenho nojo, te-
nho vergonha, t nho horror de
mim mesma...

Yémina ! ? Só tem ciúmes
quem enlouqueceu de amor»
Tu náo amas a ninguém...

-Valmiki, no delírio do car-
naval, na libertinagem de um
baile de mascaras» entre be-
bados e tontas, tambem te-
nho direito ao carnaval de
uma loucura; a vida... A ebri-
edade de uma taça de chanrt-
panhe sobe-me ao cérebro,
como sobe de minha alma âboca a confissão de um des-vario: eu amo!.». Amo comtodo furo»* do meu orgulho,
que não se quebra; com*fotia
a braveza de um temperamen-
to insolente e bizarro; com odesespero da mocidade. quese apaga e a agonia de um
coração rebelde a não quereramar... E en tenho ciúmes...
Sim, soffro a preferencia dariqueza e do luxo; encoleri/a-
me a supremacia da fortuna eda conveniência; atormenta-
me o esplendor mentiroso dasociedade, o perjúrio da co-vardia» o labéo do preeoneei-
i o.. *

I1ITMMTTTTTTTT Jlllllllliiimiiiiiinmiiinmiiii ,,1, T[ llllllllll.t.M,,....,nrrrrrm.J
Quem compra um bilhete da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futu ro.
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Ku sou so no infinito dc mi-
nha loucura...

Valmiki ergue-se, majesiü
so <-oino <ouvem a um prin-
cipe indii, e levantando o co*

po a altura dos olhos encova-
dos, suspirou uma saudação j

Pela tua felicidade !
Pelo meu amor í respon-

deu baixinho Yemina. Mas, ao
?•??•••? »* >••••• M M M M MM I »»»

DR ELISEU LOFÊGO
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Formado, recentemente, em sciencias juridico-sociaes
pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de

Janeiro.

Formado na Faculdade de
Direito da 1'niversicladc do
Rio de Janeiro e digno com-
panheiro dé turma, deste anno,
dos nossos iIlustres contèrra-
neos, drs. Geraldo Vianna e
Alceblades Mon jardim.

Nasceu o talentoso espirito-
santense no Rio-Pardo, e é
filho legitimo do extineto, quefoi político de grande prestigionaquelle municipio. sr. coro-
nel José Antônio Lofêgo e de
d. Anna Rodrigues Loíègo.

Fèz o curso de preparatóriosno Collegío Pedro I (Externa-
tó), donde sahiu. em 1922, ba-
charel em sciencias e letras.
Bacharel em direito, collou graua II de agosto deste anno,
data em que se commemorou
o Centenário da fundação dos

(-ursos jurídicos no Brasil.
() jovem bacharel, (jue é sum-

mamente estudioso, prometteligar-se á pleiade illustre dos
intellectuaes espi nio san tenses,
pela applicaeáo admirável com
que encara a complexa scien-
cia do direito.

E' (unhado dos srs. drs. Wal-
demar Pereira, digno jui/. de
direito em Calçado e Augusto
Aí. Botelho, juiz de direito da
2a. vara desta capital, actual-
mente no desempenho, interi-
no, do cargo de desembargador
do Superior Tribunal do Estado.

A «Vida Capichaba» faz vo*
tos de felicidade ao jovem ba-
charel conterrâneo, desejando-
lhe venturas na nobre car-
reira, que vae iniciar, na ad-
vocacia espirito-santense.

levar ao*- lábios a taça espu-
mosa, elia resvalou lhe das
mãos trementes, caindo sobre
a pedra da mesa, rutilando
nos estilhaços do vidro parti-do... Attonita, seus olhos se
abriram, ns pupillas dilatadas
como sob ,i acçáo anesthesica
daatropina, lixaram-se. hvpno-
iizadas.no recesso penumbrosode um pavilhão, ao lado...

\ almíki aronipanliou lhe o
olhar. Distinguiu por entre a
folhagem o vulto engrandeci-
do de um homem, o rosto ve-
lado por uma semi-mascara
de seda preta, inclinado so*
bre o seio desnudo de uma
Colombina desmaiada...

Comprehendeu a dor de Yé*
mina... Tocou-a . elia estava
rígida.

Olhou, com paixão e raiva,
esses olhos tigrinos. humidos,
cujas iris, estriadas e lulvas,
da coloração indecisa do am-
bar molhado, que á sombra
ennegrece e se muda no ama-
rello esverdeado dos olhos de
gato, si a luz o acaricia : mi-
rou-os dolorosamente... Teve
ímpetos de beijar aquella bo-
ca entre aberta no espasmo
de uma dôr violenta e recuou
abatido, arrependido e triste***
Yémma era para elle. como a
taça de champanhe, tombada
da mão tremula da moça, es-
pedaçada no chão...

m torpor invadiu-lhe o ce*
rebro; sentiu uma vertigem e
como um peso enorme esma-
gar-lhe a cabeça. Abriu os
braços para enlaçar a mulher
appeteeida, Ouviu vagamente
o cascatear de uma gargalha*
da, que o fez estremecer e
caiu sobre a mesa soluçando:— Yémina... ". émina..,

Foi uma taça de champa-
nhe... uma loucura de Carna-
vai...

RÍO, ^7-2-(rJ7.
Guilly F. Bandeira

Já-a jji i-S-âdlo
No Convento da Penha, em

11 do corrente, domingo, foi
levado á pia baptismal o in-
nocente Orlando, filhinho do
sr. dr. Edgard 0'Reilly de
Souza, estimado promotor pu-blico na comarca de Santa
lheresa, e de sua cxma. es-
posa, sra. Jandyra Cacciari
de Souza. Foram padrinhosdo innocente pagão a senho-
rita Juracy 0'Reilly de Souza
e o sr. Vicente Cacciari, seus
tios.

T.
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Meus irmos pensamentos, que sagrados
Mr- fontes quase a pai da Liberdade 5
Em vdf n.lo tem poder a iniqüidade;
A' esposo voai, narrai meus fados,

Dixcí-lhe que no* transes apertados,
A»» passar desta vida A eternidade,
Elia «r.íim.» reinava no metade,
li 1:0111 .1 Pa Iri 0 partia-Ilu* oh cuidados

A Pátria foi o meu numen primeiro,Minha espose, depois, o maia querido*Objecto «ie desvelo verdadeiro :
I-,, já tia morle, entre ambas repartido,
Serd de uma o suspiro derradeiro,
Será <ir nutra o meu uiümo gemido.

Junho, loj?.

DOMINGOS JOSÉ MARTINS
(FaUecido)

88 88
a ;«ki' PAB

^ Quando .i- tristes lembranças do passadoRecordações dc uns dias lutuosos
Voam-me nalma, como um bando alado
De sinistros vampiras tenebrosos;

5 Quando, em suprema angustia, perturbado,vejo os vfos do porvir tflo nebulosos,
I'. me sinto na vida abandonado,
Poi sombrios caminhos tortuosos;

Quando vacillo ano* o rigoj da sorte :
Louvo o leu nome r o teu amor bcmdigo..,Sâo teus exemplos, «juc me deixam forte!

Sim ! NSo succumho e no lutar prosigo,E nào me entrego ao desalento, ú morte,
l'oi<|n.* .s mm jrUja e verdadeiro amigot

M. JORGE RODRIGUES
(Fallecido)

88 88

^g!ilJ£Og g BtAjgCOg

Soluços brancos do mai na areia,
Salsos gemidos do prêa-mar,Queixas de amores que o mar Remeis
Nas alvas praias, a luz do luar...
Vagas, que vivrm «lc soluvar,
Murmúrios tristes i\ lua cheia...
Suspiros castos do verba amar...
Gemidos brancos do mar na areia.

Gosto de vel os, beijando a praia,IVrnos chorando saudade e dôr
\a onda queixosa, que se desmaia...

Gosto de ouvd-os, nesse bron côr,
Que a vaga ondula, que a vaga ensaia...
Soluços brancos, threnos de amor...

.lo.VAS MONTENEGRO
(Fallecido)

/y^\ O/^ :S£* •»Jr**,*,
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Este supremo anceio, este desejo, fez-mo
Ioda a ímmensa avidez, dolorosa e Encontída.
De vêf 0 meu ideal levar-se por mim mesmo
Através a ficção infinita da Vida...

Vale peto esplendor de vim fecho d'o»ro. Ve*-
| m'o?

Esle anoeio è o condllo da noite incomprehcn-
| dida

Dos que vão, na existência, abandonados a
( esmo,

Rumo da ignota pa/. da csptritural Colchida.

Este anceio C uma loi que em to<los nos palpita.Esle anceio ê que faz que os corações assomem
Na tone sempre anil de uma illusao bemdita.

Jamais tanta esperança os séculos consomem,
Pois esle anceio (* a fê mais sublime e contrila,
Ha etema exaltação «los sentimentos do Homem

Cachociro de ítapemírim, I'*l7.

AUGUSTO UNS

88 88

Parti um dia, moço e poeta... Telas
estradas, pluma ao vento e a lança erguida,
galope âs soltas, mal eu pude vel-ns,
afoito que ia, aventureiro, ú brida.

Recordações eu fiz por esq u ceei-as:
a aldeia, a herdade, o teu amor, querida!e os olhos sempre tendo entre as estreitas,
assim gastei a minha pobre vida.

Hoje, volto balido pelos annos:
o coração,4 titan dentro do peito,
cambaleia a mercê dos desenganos**.
Phántasma «Io que fui, volto alquebrado,
chorando 0 teu amor e o ideal desfeito
sobre as ruinas e escombros do passado.

ISIMBARDO PEIXOTO

88
A jjggBJEJg
A morte, que atormetui e qtie a
que a todos se afigura como ui
seria, para o peito num, «pie « hr
o doce fim deste soffrer insano

Sfto ha no mundo coriçüo bumi«pie nâo espere um despontai d
(ada dia que passa, M anno em
6 uma nova esperan<,<iique se ei

Assim meu coraç;1o, ef» chaga ü
certo que a vida è soli imtnto,
«pie a morte é 0 fim ét intermin

Pede a Deus, «pie * senhor de fí
«pie o leve «lesta estrida dotoríd
mas n,"io m'o despedate nern le

AHNaijh:
j CDr Mi,

(Dt> «A mulher doi CabellOí a

ai cD

I» A llt TIE !

Parte! E quando ao bdo fie teu
Amarga queixa le íisef esquiva;
Quando no céo, ridente e eormti
O olhar fitares, tristee pensativo
Lembra dc mim I Noe*i»a*vo ill umi
Erra mmhalma de ^'-yf^S t apttv
Mru «oração tc C1\>ttw, AngUSltl
De uma estrella na lu/.pulgentc c

Parte I LongC de ti, àf-ii flistanti!
Adorarei teu eaudid •» ft*mblante,
0 mflis beijo, talvez, (w di\ indad

*

^f^>

E minhAiIma, a vaga? pelas altur
Viverá das secreta- amarguras,
Do pungir doloros* áa saudada

DEMOStfJENES MA<
(Fallecido)

6hgniiimiiaiiix^ iiim,„TTlllmi„„n„n, fliiiMiinii,
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ie atormenta e rpie apavora,
BG afigura como um damno

o peílo meu. rjue chora.
deste soflfrei insano.

mundo rnraçAo humano
pen* um despontar «Ir aurora
ue passa, <ln anno em anno,

espe rançai que se cnílora,..
coração, em chaga aberto,
viila 6 soffrimento, certo

i e. o fim dc intermino solTrer,

is( que c senhor dfi nossa vida,
desta cstraçla dolorida,'o despedaço sem tr vèr I

ARNALDO TAHAYA

j Dr. Miguel Multa)
uUlher dos cabellos azues»)

01 LTl) ID.K K'K

Hasta. Ja soííri (amo e sonhei tanto,
AfTa&tei tantas ursos dos caminhos,
Quü não tenho nem mais gota dc pranto,UU sangue para .i sede dos espinhos.,

PerdUme pelos êxtases, emquanto,
Entre rajadas, uivos. torvelinhos,
Xinguem me disse : « I orna deste manto,

I u <juc cs sincero e puro como os ninhos..)

rírilèi, CSquettido, nas estradas,
Gloriílcanao apupos c ciladas,
Sem revolta, entre tanta angusMa insana,,.

Mas. nnlurmcnte. continuei, sangrando,
Sorrindo e amando, padecendo a «laudo
A Belleza C a Humildade ,í Dôr Humana.

li 1/ MOREIRA

oo

88 88

ando ao tijolo de teu noivo amado,
lixa le fizer esquiva :
eco, ridente c constcllodo,
res, triste o pensativo ;

mim ! No espaço illumiuado.
Ima de l''iVfl^',r eaptiva. .

te espreite, angustiado,
reila na luz. fulgente c viva.

re de ti, dc ti distante,
cândido fl.mblante.

>, talvez, <l» divindades I

l, a vagai pelas alturas,
pecretaa amarguras,
loloroso (ja saudade !

DRMOSTHKNKS MAGALHÃES
(Fallccido)

sb 8B
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88

I*..Ilido seraphim, mulher divina,
Dona dos olhos pretos, (asem.mies,
lens a postura duma levantin.t
Nas fôrmas sensuaes, fcbricitanlcs;

ünge-te a hoeca breve, coral.na,
0 phalerno dos eóus estrellejantes;
Quero Ubar a tyrapha crystallina
Desses teus beijos bons, vivilieantesj

Quero-te o macio collo esculptural:
h nesse enlevo, pleno de magia.
Nessa prostraçlo morna, sensual .

BrÜhe-tc o rosto a languida Candura,
E sempre suggestiva, em funda orgia,
\ tbre em meu corpo a celica Ternura!

WALFJRIJDO W ANXKI.LKR

^f^> <T^>

«Nunca» I — dissera . no entretanto, agora»
Volta «le novo ao mesmo lar antigo,
,U descrente do amor, sem outra aurora,
Iv o que mais doe—sem esperança e àbligi

)á mio brilha em teus olhos, como outrora,
F.sse mesmo fui jor, quc inda bemdtgn;
E, nos lábios, quc a «j,',r boje descora,
NHo brinca mai» esse sorriso amigo.
-«Como conter a forca do destino t»-Acerescentara. a rir, num tom fugace,

Tendo no olhar um negro vcllntmo.

Hoje volta, chorosa c arrependida.
Somos dois a iOfTrcr: antes ficasse.-.
Antes ficasse Ia por torla a vida !

Victoria, PXJ7.

VALENTIM Dl itl ASE
í Fallccido)

88 m
x i.or o jtOTTVA
Turbilhonam pelo ar negras volutas
De fumo da fornalha nammejanie.
E um sihiio, reboando ás fundas grutas».Lembra a passagem do Homem iriumphante.

Curvam-se os montes, penedias bruta**
Passa a locomotiva, esse gigante
De pulmões de aço, feito para as lutas,
Orgulhosa, soberba, dominante.

K, tendo a Lui por glorioso norte.
Km vertigens Se arroja, de alto poi te,
O fruto do bodierno Progredir :

0 portento, tttanics colosso,
Do Presente symbolíco molo&so.
Que ávido corre em busca d«> Porvir.

P07
ZOZIM0 PRAGA

(Fallccido)
88 88

NOÍWHA !

Pouco importa saber «jue murmurando
Vivem de nós criaturas invejosas,
Si num mundo de Iu/., pisando em rosas,
Nos nos vamos, de ha muno, acastellando J

Quanta ventura a nossa I (»u!o duosas
São nossas almas! Vamos, pois, gozando,
A nosso modo, as horas deliciosas,
Que nosso amor nos var proporcionando

Sonha, que eu soaho ! Sonha, C aasim sonhando,
(ama, tpie eu . amo ! Canta, e assim cantando,
Passaremos da vida á eternidade.

E as nos .as almas juntas, radiosas,
(orno duas sccnte!.\as luminosgas,
Voarão para o azul da immensidade !

VIRGÍLIO VIDK.AP
(Fallecido)

ClllllJLUI-wL-lliJ.llXLIJU râl
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Anniversarios
No dia 3i fez annos, semlo

muito felicitado pelos seus ami-
gos, o nosso prezado cocsta-
tluano dr. \\ alter dr Siqueira,
Juiz Substituto Lederal da See-
Çáo deste listado 6 professor
de Historia Lnivorsal no Gym-
u.isio do Espirito Santo - car-
gos estes a que dá relevo pela
SUU pontualidade C dedicação
no cumprimento cscrupulòso
de suas obrigações*

No tim s, passou mais um
anniversario natalicio do nos-
so velho amigo, sr. (rentil Te-
nono. commerciante làrgamen-
te relacionado nesta praça, on-
de é grande o seu circulo de
boas amizades. Acfualmente
tem sob sua direcção ahalisada
OS serviços dos Armazéns de
Retenção doGafé e da Compá-
nhia Espirito Santo e Mmas
de Anu.i/.eiis Geraes, nesta
cidade.

No dia '». em Santa The-
resa, neste Estado, onde é
commerciante de alta escala,
viu passar mais um anno tle
existência o nosso brilhante
amigo e conterrâneo, dv. So-
lon de Castro, uma das mais
robustas e verdadeiras affir-
maçôes de espirito e de cul-
tura da moderna geração es-
uirito-santense.

Nesse mesmo dia, leste-
jou a passagem do sua data
natalicia o nosso prezado coi-
lega dt* imprensa è bom ami
go, dr. Aurino Quintaés, ad-
vogado tle intenso movimento
nt) nosso foro e cathedratico
tle Português na Escola Nor-
mal «D. Pedro 11 •>, tio Estado.

• No dia 7, com a mais cor-
dial alegria dos seus amigos,
íez annos o revdmo. padre
Luiz Cláudio, vigário desta
t-apital. Sacerdote dotado dos
melhores sentimentos de cari-
dade e tle eavalhoirismo, teve,
nesse dia. mais um ensejo de
verificar quanto, por isso mes-
mo, é estimado pelos seus pa-
roehianos.

No dia •">, no Rie de Ja-
neiro, onde está residindo tem-
porariamente, decorreu mais
um annivorsnrio natalicio do
exmo. sr. coronel Nestor Go-
mes, a (piem estiveram entre-
gues os destinos do nosso Es-
tado no quatriennio 1920 -—
1924, Creatura opulenta tios
melhores sentimentos de bon-
dade. desprendimento, estima,
modéstia, affabilidade e grati-
tlão. conjugados a elevados
dotes de lucidez mental, o pre-
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claro homem publico tem. nos
que o conhecem de perto, íir-
mes e constantes dedicações.

No dia 'i, velozmente, os
calendários marcaram, numa
reverencia heráldica, o anui-
versario do nosso collabora-
dor Tovar, filho, mais conhe-
cido pelo seu nome literário
Mar(/nc: di Goya, ;\ quem de-
vemos, tle quando em quando.a graça esfusiante e leve dos
seus períodos, graciosamente
pailletés cn or.

No dia 12, entre oS cari-
nhos e dedicações de sua exma.
familia e innumeros amigos, o
exmo. sr, coronel Marcondes
Alves de Sousa viu definir
novo anno de vida, cheio das
mais vigorosas provas de tra-
balho e probidade. <) dístineto
nataliciante exerceu, no qua-driennio 1912-1916, a funeçáo
eminente dr Presidente deste
Estado, revoiaudo-se adminis-
trador exemplar na guarda e
npplicação dos dinheiros pu-blieos.

-Nessa mesma data, fizeram
annos os nossos estimados
eonterranneos, srs. Herodoto e
tlr. Koseiuszko Leão, làrgamen-
te relacionados no nosso meio,
a que ambos emprestam, pro-veitosnmente, os recursos de
sua actividade e íllustraçáo.

No dia 13, com memorado
cordialmente pelos seus dignos
amigos, decorreu o anniver-
sario natalicio do sr, coronel
lldefonso Britto, direetor da
grande Companhia Territorial,
em Collatina, e deputado com
assento na Assembléa legisla-
tiva do Estado. Essa data, para
quantos lhe conhecem a lon-
ganimidàde natural de seu bo-
nissimo coração, é sempre mo-
tivo de jubilosas manifestações,

-—Montem, no convívio dos
entes que mais lhe são dile-
ctos, passou seu anniversario
natalicio o nosso amigo e con-
terraneo, dv. Armando de Oli-
veira Santos, figura de elevado
destatpie no nosso mundo com*
mercial.

— Faz annos hoje o dr. At-
tilio Yivaequa. deputado ao
Congresso Legislativo estadual
e direetor tia Companhia Ter-
ritoriat. em Collatina. Pela vi-
vacidade scintillante do seu

li
10 •
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espirito, cuidada e ampla « ul-
lura iutellectual e nobreza na*
tural de sentimentos o elo-
quente parlamentar e notável
advogado é uma das figuras
tle mais alto re 1 c \ o e dc-
cisiva actuação na deanteira
dos novos valores espirito-
santenses, o (pu* lhe permitte
ser uma voz marcante, quan-
fio se agitam questões» que
interessam a vida publica tio
Estado.

A todos esses nataliciantes,
aos quaes nos prendem gra-
tos laços de sympnlhia o esti-
ma, nossas felicitações.

Nascimento
Neuza é o nome que tomou

a graciosa menina, nascida em
4 deste mès, nesta capital, e
(ilha tio sr. Bento Mangueira
e exma. esposa, sra. Mana
Luiza Mangueira.

A' mnoecnte recenvnata <*e-
sejamos vida longa o feliz.

Fallecimentos
A 5 deste mes. na estação

de Virgínia, onde residia, tal-
Ieceu o veneravel ancião, sr.
coronel Rodolpho Sailes Pi-
nheiro, que tinha, nt» Congres-
so do Estado, uma cadeira
como representante do eleito-
rado espirito-santense.

Af familia enlatada do velho
e estimado politico nossas con-
dolencias.

Lm Cachoeiro de Pape-
mirim, a 7 tio corrente, ines-
peradamente, falleceu o sr.
Carlos Gerhardti amda em
pleno vigor de vida, conster-
nando profundamente seus a-
migos e familia» que não lhe
pôde prestar a assistência tie
seus tierradeiros carinhos.

0 morto foi commerciante
nesta cidade, de alta escala,
deixando uella muitas afiei-
ções.

Aos quc lhe choram a per-
da prematura, nossas condo-
lencías.

-Nesta cidade, quando a
vida lhe corria no esplendor
mais venturoso cia mocidade,
foi arrebatada pela morte, em
7 do corrente» a senhorita Eli-
ce Aguiar, figura que se des-
tacava na nossa melhor socie-
dade, não só pela influencia
de sua familia. mas também
pelos predicados do seu cora-
ração, cheio de bondades.

A' sua pesarosa genitora,
sra. viuva Ycredino de Aguiar,
e irmãos, nosso sincero senti-
mento de pesar.

::
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Vísao de artista
fypo gracioso e (ino de madona,
Renascido dum hloco alvo de Paros,
Bocca gentil, mostrando dentes caros,
Linda visão, que me deslumbra e entona

Cabeleira subtil, boiando á tona
Dos hombros níveos, voluptuosos, claros,
Mãos pequeninas, de formatos raros?
Que nem o tempo transfigura e outona*

Todos exaltam seu olhar <!e santa,
Seu rosto prende, sua fala encanta
0 coração sensível das creanças i

E ella3 risonlia, pela terra passa,Som suspeitar que sua doce graça
Vae despertando um mundo de esperanças L*.

GEM1NIANO GALVÀO
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Recebi nesta quinzena, dos
meus prezados amigos e coi-
legas de imprensa da Folha
do Povo, uma carta gentil; endereçada aos mesmos* na qualcreatura distineto e Rna. sob
O pscudonymo de STELLA
D ALI,AS. ia/ perguntas sobre
o trajar masculino. K os coi-
legas, entregando-me a carti
nha levemente perfumada, me
pediram respondesse ás suas
perguntas, pois que a mim ca-
bia fazel-o. E ora o laço pra-zeirosamente, porque assim sir-
vo a missivista e lambem aos
meus confrades do Vespertino
da cidade.

Pergunta a missivista : — l?
Qual o traje mais em rigor

imasculino) para um casamèn
i<>. á tarde ?

* *
Depende das posses, das

condições de quem se casa. Mas
a riqueza não quer di/er ele-
gancia, Vi uma questão de gos-to. I la muito traje distineto e
elegante para um homem se
casar.

("orno traje elegantíssimo em
qualquer época, inverno ouverão. ci\s o que cabe para umcasamento á tarde :

Frack prelo, debruado ou
nâo; calça listada, de phania-
sia; coliete (lè trespasse, sem
abas, dc côr branca ; collari-•nho duro, de pontas viradas
6 bem ímpias; gravata borbo-
leta, em tom cinza, náo muito
claro ou quasi chumbo, Ou dc
preferencia azul marinho eom
bolinhas brancas; lenço de li-
nho branco ; camisa branca.
de peito pregueado e engom-
mado e punhos duros, simples
ou virados; sapatos de verniz
preto, sem enfeites e meias de
soda preta; polainas de lona
bran a; cartola e bengala, sen-
do esta de «abo de volta e m
tom escuro, luvas de peiücaou de camurça branca* de pre-ferência esta,

Este, exma. senhorita, é o
traje elegante por excelíencia.
Mas os ha outros» elegantissi-
mos. íjue poderão ser usados
com grande vantagem, embora
mais modestos, quer no custo.
quer ua apparencia.

*
* •

I ím delles é o seguinte:
Paletó sacco ou jaquetáoi

preto ou de uma fazenda que
C h a m a m O S mescla preta,

••«?•*««•«••««•«????????•*«•••••

N N
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podendo sm debruado. em am-
bos os casos ; calças listadas,
de phantasia ; coliete branco,
de trespasse e sem abas. Ca-
misa branca, pregueada, com
punhos e peito duros; collari-
nho de pontas grandes e am-
pias. como para o frack; gra-
vata ainda igual ás determi-
nadas para o traje a que me
referi ; polainas também bran-
cas ; luvas da mesma cõr e
bengala também idêntica á de-
terminada para O frack. Sapa-
tos também de verniz, lisos,
com meias de seda preta, * *
chapéu poderá ser oe côcoi
pretO. OU de lebre, tvpo hat-
tersby, da cõr da calça, ou en-
tão o mais claro possível. I I
cinza bem claro é o mai* re-
commendavel. Como moda de
alto rigor, a calça listada, nes-
SC traje, poderá ser substitui-
da pela calça bois de rase, e
o chapéu, não sendo o coco
preto, deverá ter a côr da calça.

O branco é um traje que o
mundo moderno aeeeitou,creou
C impoz como traje elegante
para casamentos, e o é real-
mente, e dos mais distinetos
e alegres. Dá mais vida ao

??••??•••••?•••»»*??«•«*
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Um aspecto desse ele-

gante estabelecimento,

com fabrica de cha-^

peus e secçáo de ca-

belleireiros para senho-

ras, de propriedade de

Mme. Maria Cavalcanti,

recentemente inaugu-

rado nesta capital.

Sil 31 I»
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Praça «15 de

Novembro»», em

Calçado.

/lv?G/l\
ambiente, mas não tem a im
poneueia de um casamento,
onde o traje seja o fraek e car
tola. Para usar o branco, pre-
ciso se torna que se esteja em
plena primavera ou no verão.
O branco exige dias quentes,
claros, risonhos de sol e de
luz, como os dias de dczem-
bro. Fora desse ambiente é
um traje impróprio, até ridi-
culo, porque em tlesharmonia
com a natureza. E a elegância
não admitte esses attentados.

Vista o noivo camisa de se-
da branca, de peito bem pre-
gueàdo ; terno de linho bran-
co, jaquetão ou náo, com coi-
lete de trespasse e sem abas.
Calce sapato» de verniz lisos,
meias de seda preta, use coi-
larinho duro, de pontas gran-
des e viradas e gravata bor-
boleta, também preta Lenço
ao bolso, de linho branco, com
monogramma em uma das pon-
tas, porque os lenços de odv
foram banidos. Chapéu de pa-
lha, com abas largas e fita
preta, e. se quizer, bengala de
volta, bem clara. Não deverá
usar luvas e muito menos po-
lainas.Seria.£f<j//e imperdoável.

*

Fõra dahi. para casamentos
de dia, quer pela manhã, quer
á tarde, natla mais é permit-
tido ao homem elegante e dis-
tincto.

*

l
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Nâo me pergUntOU v.exa. so-
bre os casamentos á noite, mas
dou aqui uma ligeira explica-
ção. Nunca sc casa de smo-
cking, como já tem acontecido
entre nós. L' goffc, é muito
impróprio c deselegante. Ca-
samentos á noite exigem luxo.
Só a casaca se admitte nesse
caso. E tpiem quizor esse luxo,
terá que se casar antes das
seis aa turde, no civil, com
Erack, conforme dissemos aci-
ma. porque a lei náo permitte
casamento á noite, e depois
casar no religioso, quando já
as oito da noite tiverem soado.
no máximo luxo e rigor, de
casaca. Antes das oito da noi-
te o uso fia casaca é inadmis-
sivel.

2?- Si 00 mesmo aeto e á
mesma hora as senhoras de-
vem usar chapéu ?

* *

Antes de mais nada. exma.
senhorita, ás mulheres tudo é
permittido. Mas essa permis-
são não vae 80 ponto do dar-
lhes t) direito de oommetter
crimes de lesa elegância, a ei-
Ias que são. ou devem ser, a
elegância personificada. Num
casamento de dia. por mais
simples ou luxuoso (jue seja,
as senhoras devem trazer cha-
peu. L' um complemento da
elegância feminina e lhes dá
uma graça o sednoção sem par.
Si a noiva tiver demoisetles

dlionncur, essas usarão o traje
convencionado,

3?—-Si, de íacto, se usam cal
ças do cores vivas para ho-
mem ?

Os homens, os que são ver-
dadeiramente dignos desse no-
me, nunca se prestam a ridi-
culos no vestir. Mas não quer
isso tlizer que não andem na
moda. Alguns almofadinhas no
Rio e tan outras cidades su-
pcr-eiviiizatlas, usam calças
vermelhas, azul natier o azul
francez. Mas sáo poucos, e
isso é extremamente ridículo.
Percebo, entretanto, o (pie tie-
seja v. exa. saber. L' sobre as
calças bois de rose que quer
informações. Realmente o bois
do rose ó a ultima moda, o ri-
gòr para a moda masculina-
G tom depende do bom gosto
de cada um, tio apurado sen-
so artístico do cidadão, Fora
dessa cor. que é bastante co-
nhecida do bello sexo, nada
mais sabemos, por ora. quanto
á moda masculina, a não ser
as ridieuíarias tios exaggeros.

* •

_=l

E aqui fico, ao inteiro dis-
pôr tios leitores, que desejarem,
como desejou a gentil missi-
vista, tjue se dirigiu aos meus
collegas da Palha do Povo,
qualquer explicação sobre a
difficil arte de vestir bem.

Petrônio

II s 18
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o elogio mais ardente da nossa
opuleneia. Si náo fôsse o seu
prestigio, o Club Victoria não
reuniria as mais lindas mulhe-
res, que devem ser visias eadmiradas. As mulheres, quécarregam nos lábios um peda-ço de Deus !, e, nos olhos, todoo mysterio dó Diabo L.»

a

*

Club Victoria, I m leilão de
vaidades. I m templo de orgu-
Mie- Cada muiiifr. de belleza
perturbadora, era um pedestalde ano gloriosa. Erarn as fi-
uuras mais representativas do«Icading-beauties» da nossa
sociedade : a graça eslusiante
de mlle. Mercedes Nicolussí ;a elegância «raffineé» útmlle.
Zaira Borges ; o sorriso illunu-
nado de mlle. Sdlly Borges;o donaire scintijlantede?/i//^
Maria Julia Conçalves; mlle,
Pietrangelo DeBiase; mlle. flzáDessaunne: mlle. Augusto deAguiar.

¦¦ m

^ Mlle, Maria Julia ( ionçalves.
Era uma encantadora figuri-nha desenhada por Willetè
para estylizar aquelle salão. Oseu vestido ora leve e esvoa-
cante como a Mia graça. Ti-nha os lábios em coração e riocoração u a sorriso sublime.

* *

Mlle. SulK Horges ora o maislinde sorriso daquella noite.
Ninguém, me-
lhor (pie ei | a.
sabe sorrir táo
elegantemente.
E cila sabe
' i L^ í) vi « ? •

O seu sorriso
é o « Pa I a c i o
dos Espelhos»,
de Versaiilcs,
t o d o illumina-
do! ¥ \

*

Mlle. /aira Horges. com a
sua admirável «tòtieltè», ã
Jean Latou -era a mais bella
phrase, (pie se tem dito, sobre
elegância !

Uma tarde com céo de rosas.-Que linda creaturn I
Ef uma linda esperança!

Toda de preto |
O Varejão concertou-se e

arriscou a sua sentença, de
«Campoamor» regional:

— A Esperança é uma virtu-
de e as virtudes, no século de
hoje. andam de luto !

Era a mtle. limar Tostes.
Uma boneca nervosa, que es-
tyliza as nossas avenidas.

a a
a

* »

Verdadeiro:
lille (onvencído (pie existe.rlla orgulhosa de existir.Dansam.
— Maria, ó minha Maria Ari-

tonieta l
Há uma dissonância de pas-s o s»..
—Perdão, senhor!-

As mulheres são como os
relógios.

Differem ua marca. As horas
são os amores. Os relógios*
como as mulheres, acabam,
quebram-se. As horas, os amo-
res* como náo existem, náo
acabam nunca. São eternos.

a

testa do café* Salão em pe-numbra. Mine , cujo espirito é
um arsenal maravilhoso de
idéas interessantes.

. TMme., ns mulheres de es-
pirito são sempre atordoantes,
conversando. São verdadeiras.
Confessam-se, quasi sempre.

 9 V •) *
• ? •-... lla mulheres, que, cou-

versando, entregam as suas
almas... e a gente tem a im-
pressão de já as ter possuído!.\fine. nao gostou do maior
elogio, que se fez...

cx5,c>v*e{ ^Vi
\—*—

i

Mlle. Alda Teixeira. Uma
creatura. que o céo empres-
tou ao Club Victoria- para o
tornar maravilhoso!

0 elegantíssimo Br um mel
creou a sua «mulher veloz*.. E
pintou um scenario leve, onde
a «mulher veloz* ermava num
parque e arrastava uma ftoti-
lha de cysnes».

O Club Victoria fervia de
alegria. Deparou-se-me o dr.
Aristeu de Aguiar. Era o ho-

mem veloz, Nào
o deixavam pa-rar no salão.
Sempre surgia
quem quizesso
saiu lal-o como
uma taça d e
champanhe. E,
elle. cortez, ca-
valheiro, accei-
tava,arrastão do
um cortejo de
cy s n e s, riso-
nhos...

w^umujiiMimimMinimanminmmnnm mmm
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Aspectos tomados, ultimamente quando o exmo. sr. dr. Alfredo Sa, (em cabello), vice-presidente do
Estado de Minas, acompanhado dos exmos. srs. drs. Jose Accioly, deputado federal pelo Ceará,

dr. Moacyr Ávidos, (de claro), Chefe dos Serviços de Melhoramentos da capital. Clóvis Cortes. Attilio
Vivacqua, Marcondes Júnior e Sebastião Fragelii, visitou as grandes obras portuárias, que se

estão realizando nesta cidade. A «Vida Capichaba» pôde prestar esta homenagem ac eminente vi-
sitante por uma interferência obsequiosa do sr. Pedro Coutinho. que o cumprimentou em nosso nome.
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4 Olegario Mar/anno ;

f*regriw do Sonho, semeando Esperançachegfm por entre as lagrimas silentes do arvoredo.~ benulizendo os montes, o sol. toda a natureza,,.
Lar,,,, ú margem do tanque razo, cheia de anna azul.onde andava uma estrella perdida,,.
Sob as franças dos chorões, como um narciso sonhador(nrvado a beira do tanque numa auto»cmttemplaçãoMle ficam,,Mentiu que a velha atora se lhe renovava e cantou (Cantou ama caucôo indefinida, que lhe foi aos poucosenchendo o coração, eomo uma alma pura, que enche um

fcorpo..,
E, no momento de alegria, com a pupilla extasiadavendo a estrella boiar no tanque razo,- num genuflexo de force, com a alma maravilhadacurvou se para tocai a (om a leve caricia dos seus lábios-toda a uiiua. em circulo, tremeu,

e, num momento, a estrella de<appareccu. .

*•••••••a?••????« aa»a*uta taaaaéaatttliaai

Achilles Vivacqua
(ROBERTO THKodohO)

«•??*??•••*•••*•????????
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PHRYNf

A Garcia de Rezende
«Ha no espaço o perfume embriaga nte

| de um beijo. .
Palpita em cada olhar a ehamma «le

I um desejo...»

Phryné, a encantadora Aphro-
dite de Praxiteles, certa vez,
ace usada de um crime de im-
piedade, comparece, orgulhosa,
altiva e indifferente. peranteo tribunal dos heliastas.

A estrella scintillante de A-
thenas, de corpo esculptural e
plástica admirável, espera pa-ciente, eom toda a verosimi-
lhanea da calma, a irrecorri-
vel decisão da veneranda as-
sembléa.

Hvperides, paladino notável,
com eloqüência estranha ás
suas concepções oratórias, em
rasgos fulgurantes, abala a in-
tegndade inattingivel do ma-
gno tribunal.

Tm pensamento, uma pala-

_B Süfl fl'v
^^H ^H 

^^Bjjaw ^^-B^^ 
H______. *fl fl * «•» ^fl K^E

¦ -V fl fl___B ^_a ! _B _^HV w * X. ¦ fll
¦flk^Bl ^^^__s4 ___l __^_^_i

^_l _F ' fl _H

r
^E IflflMfll I5a__*''-'',v ___ü __^r1 rir^^fcj^^^L_L_____i2í^^

vra. uma phrase, um parado-
.. _\,o* * **"

A Justiça é divina.
0 tribunal, sereno r austero,

condemna Phryné. Sentença
certa, definitiva, irrevogável.

Confiada, porem, no poderfie sua belleza, a tentadoranympha de Kleusis. num gestodivino, desvenda o corpo es-culptural.».
*'.:? . ....

.«-¦. »

»¦ *

Josaphat, filhinho do sr. José
Pereira de Barcellos, collector

estadual em Cariacica.

 um Sopro mor-no, perfumado e precursor tie
desejos, aperta, estrangula,
enrodilha. accende. envolvetotlo o ambiente...
«Ha no espaço o perfume embriagam*

l de um bcíjo...
Palpita rm cada olhar a charnma de

| um desejo ..„
K assim a Belleza anniquiioua \ irtude e venceu a lustirade Athenas!
Kio. agosto de 1927.

Lucy de Carvalho
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A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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SOB A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
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PLANO APPROVAIX) PEIA SECRETARIA DA FAZENDA
Ordem das extracções de setembro e outubro de 1927
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mm htm DIAS
11

110 CC 8 setembro
120 CG 15 setembro
121 FF 22 setembro
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123 CC 6 outubro
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QFFEREGEM-SE AGENCIAS EM QUAL-
QUER LOCALIDADE,

ONDE HAJA CORREIO E TELEGRAPMO.
Concessionária: COMPANHIA LOTERIA DO ESPIRITO SANTO

BARBARÁ gereníe)
CAIXA POSTAL N. 3721—S^d,,¦ RUA DUQUE DE CAXIAS, 21 E-nd. teleg.:_ LOTERIA

VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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O PRINCIPIO DA NOVA* EDUCAÇÀO
PSYCHOLOGIA DA CREANÇA ãè

tttt MÍAdfeM3& Vfr'.i \'./^.f.i;.A'^v^' y-U ¦ m, .. m.m . . ,.. - f ml. | i .. . .. , , f -• :a: e,ah*v' iV»f.?hAl bái \*ta1
Fundadores dos novos methodos cuja iasão coaslítoe o methodo miraculoso adoplado nas escolas maternaes

A pedagogia evoluiu, através tias
épocas, apresentando aspectos no-
vos, que, tle novo, porém, tèm ape-
nas a maneira de se apresentarem,
visto que, desde a antigüidade, exis-
tem pedagogos, que lançaram prin-cipios; hoje, transformados em ba-
se da educaçào moderna.

Desde O século XIV, espíritos de
escól voltam-se para a antigüidade
para retirar de seus escombros pre-eiosidades, que se pudessem ada-
lar ás oxigenei is da nova educa-
çáo.

Digno de me íção é o grande e-
ducador Yittoriuo tia Feltrei que,etn principio tio século XV, fez re-
viver a forma educativa da Grécia.

Tendo o Príncipe d* Gonzaga
lhe confiado a educação tios filhos,
procura e consegue o desenvolvi-
daentô harmônico do corpo, fio in-
tellecto e tio co. ação tios seus dis-
clpulos por meio de um methodo
attrahente. Já o celebre educador
entrevia também a necessidade de
estudar a psycbologia infantil, o
que vem demonstrar a preoecupa-
çáo, que o carateriza, o esforço
constante quc fa áa para distinguir
o caracter e as aptidões das cre-
ancas.

Luiz Vivoz. na mesma época, se
bem que partidário resoluto tio
progresso, aconselha o methodo
socratico. Yittoriuo da Feltre, Luiz
Vi vez, assim como Erasmo, são pre-cursores da Refoi ma e marcam a
transição entre a Edade Media e
os tempos modemos, inaugurando
uma edade nova.

Surgiram maii tarde os grandesreformadores da pedagogia com
methodos cada vaz mais efíicien-
tes, si bem que diversos e até op-
postos, mas que, apesar fie apre-
sentarem diversas lacunas ou va-
sados em moldes demasiadamente
estreitos, vieram representar um
grande progresso realizado, rece-
bendo cada vez mais aperfeiçoa-
mento-

Com Pestalozzi, Maria Edgervortlv
Froebel, ( Ürard, 1 íerbart e hoje Ma-
ria Montessori,, c mtinuamos a sé-
rie dos grandes pedagogos, que não
só modificaram os methodos de
educação tios tempos modernos,
como os aperfeiç >aram e até crea-
tam novos meios de ensino no que

concerne particularmente á* cre-
ancas tia primeira infância.

Examinemos resumidamente a
idéa animadora da in nova çáo cios
methodos mais apreciados e tlívul-
gados, rememorando,ao mesmo tóffi-
po,OS seus fundadores-

Na historia d i pedagogia passa
despercebido o papel saliente, querepresenta a mulher no campo da
educação.

E* por este motivo que passa
quasi esquecido O nome da pe-dagoga Mana Edgervortti, contem-
poraneade Pestalozzi. insigne edu-
cadora ingleza. que apresenta pela
primeira vez no mundo pedagogi-co a idéa tia educação experimen-
tal em seu prezadissimo livro «Mo-
delos do educação pratica» (1796)idéa. fruto, de suas observações
e de múltiplas experiências.

Talento serio e profundo náo se
perde em dissertaçõ estheoricas.

Partidária desla pedagogia ver-
dadeiramente humana, que se apoia
em princípios phychoiogicos, affir-
ma que se educa mal, quando a
sciencia da educação não se fun-
da sobr« os estudos do homem
em geral e tia creança em particu-lar, persuadida que, em assumpto
de educaçào, nenhuma cousa é vul-
gar e minuciosa, e que ainda os
objectos mais simples adquirem
importância immensa, expõe a idéa
de substituir ao abstrato o concre-to—ao estudo theorioo das facul-dades humanas em geral, o estudo,
positivo e pratico do indivíduo e({a$ causas, que o modificam. Comorenelon e Rousseau, combate o
arido ensino theorico e aconselha
0 desenvolvimento tio intellecto domenino, mediante a conversaçãomaterna primeiro e depois comaquelle methodo, que muitos se°bstinam a chamar inventivo —
analytico — intuitivo —experimental
— mas que seria muito razoável
chamar-se somente. METHODO
NATURAL.

Elia também tem o principio fun-
tlamental de Froebeb porém está
longe de fazer do estudo um brin-
quedo e de confundir este com
aquelle.

Fazendo dá instrucção um brin-
quedo — diz elia — associa se a

idéa do objecto á idéa fictícia de
um prazer.

Fazendo-se da instrucção um de-
ver, associa-se a idéa de apren-
der á idéa (leticia de pena : uma
e outra reta*dam o progresso da
intelligencia.

«Fixara attenção da creança:
eis o escopo. Variam um poucoos processos empregados para este
resultado que, uns mais do que os
outros, colheram os grandes inven-
tores fie formulas para a mais ef-
ficiente educação infantil, até che-
gar ao hodierno êxito completo peiadoutora Maria Montesson, que, de
facto conseguiu prender e fixar a
attenção infantil de uma forma, ao
mesmo tempo, simples e assombro-
sa.

Voltando á opinião da preclara
educadora ingleza a respeito da
educação moral, seja-nos licito di-
zer, em nome da verdade e da ra-
zão, que resvala no erro, visto se-
guir O principio de Locke, isto é,
de excitar as creanças á virtude,
com o estimulo da honra.

O movei da estima e da honra é
um meio perigosissimo da educa-
ção moral, é quasi uma força de
repulsão, que impelle longe do fim
almejado, porque, si de um lado
aconselha a esconder o vicio sob
a capa da virtude, do outro lado
não ensina á creança o meio de
se salvar de males futuros, que
nem sempre tem de combater á
luz do sol com o testemunho dos
homens, mas que,muitas vezes, tem
dd sustentar batalhas terríveis, ten-
do, apenas, Deus e a própria cons-
ciência como testemunhas.

Cm outro robusto talento de mu-
lher ingleza, Elisabeth Hamilton,
em 1801, numa obra importante
«Cartas sobre principios elemen-
tares da educaçào»,impregnadas de
idéas philosophicas sãs, expõe o
fito tle educar todas as faculdades
communs a todo o gênero humano,
já que o homem tem necessidade
de elevar amiude o pensamento e
o affecto além das misérias e das
grandezas humanas — táo miseras
ellas próprias — para não envaide-
cer e para nâo desanimar : tem ne-

(Conti n íia j
Carolina Pickler.
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1 Perfumarias Calçados,

r Fazendas Armarinho,

Roupas.
FLOR DE MAIO Chapéos da so/ e da I)Icabeça, etc.

Preços razoável
Casa \umetalla

de F. PAULO
Successor de NAflETAbLA PAUbO & IRMÃO

\hu\ leronymo Monteiro, 1 e 3 —CAIXA, 3Ô52.—'Viciaria — Esi do Esp. Santo
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PÍ LOG E N IO
serve em qualquer caso

Sj já quasi nao tem. serve-lhe o PILOGliNÍO,
pürqlie lhe fará vir cabello novo e abundam
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o IMLO-
GÊNIO, porque impede (pie o cabello continue
a cahir. Si ainda iem muito, serve-lhe ò IM
LOGENIO, porque lhe garante a ftygiene ào
cabello,

Ainda pura a extlnevAo da easpa.
Ainda para o tratamento da barba

e loção de ioi Ir tte.
HLOOENIO. sempre PILQGEMOl

A' venda cm Iodas as pharmacins. drogariasc perfumarias.

Doenças bronco-pulmonares
f',

Um medicamento verdadeiramente ideal para
crianças* senhoras fracas e eonvaleseentes é
o Pho^pho^Thlocol Granula-
do de Giffoni. Pelo «phosphocaleio physio-
logieo» que encerra, elie auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos. repara as perdas nervosas, estimula 0
cérebro; e pelo «sulfo-gaiaeol» tonifica os pul-
môcs desintoxica o.s intestinos. Em pouco tem-
pO o apetite volta, a nutrição é melhorada « o
peso do corpo augmenta. E1 o íortíficantt iu-
dispensável na convalescença da pneumonia.

da Íní!uen/a, da coqueluche c de
— — sarampo — ¦ —

Kcccltado diariamente pelas lummldu.
de* me die as deita eldade e dos Estados

Era todas as pharrhacías e drogarias.
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Deposito : Drogaria Giffoni

Rua 1" de Março I 7 — Rio de Janeiro
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JYPUr) UREMIA, INFECÇOES intestinais e üto appareiho urinario, ^vitam-s*. usando UROllll IV-/ POBMINÀj, precioso antiseptico. desiníectante e díuretico, muito agradável ao paladar»Km todas as pharmaeias e drogarias — Deposito DROGARIA GIFFONIRua 1* de Março, 17 Rio de Janeiro

Café Globo
RUA JT3RONYIHO MONTEIRO, 39

Duque de «uxlas, 40 - V. postal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. o(, -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

FAZENDAS E ARMARINHOS

a

fibVES, FONSECA & Oa.
End. telegraph.—V/E5AL

Caixa Postal, 3796
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Rua V de Março, 46

VICTORIA Hí d*. O «*•"*.-*» A \mJ
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— Dois annos sáo passados e a.

morphéa destruidoYa do tempo
ainda náo Fez desapparecer do
meu espirito a dòr atroz, que o es-
posinha acerbamente.

Dois annos.. e a chaga está táo
viva como no momento em que
mãos saerilegas feriram, profunda
mente, meu desolado coração-

Assim falava Mario, com os olhos
humídos e as faces rubras, dei*
xando transparecer o soífHfhehtO.
que lhe minava o peito.

Perdera o ente idolatrado, a
companheira fiel quo, cheia de can-
dura, engriualdara seu ditoso lar.

Levado pelo desejo dc melhorar
5>JI situação de sua famiiia. deixara

interior, entregando-se è vida
da cidade, entretendo desse modo

realização do seu ideal.
Era feliz.
perto domingo convidara Celina,
sua cara metade, para um pas-

;eio no campo.
Julgava, mssirn, haurir as saúda-

jdes dos dias passados no interíoc,
9os momentos cm que, desfrutam

[O as delicias do lua dc mel, pas*
seavam pintos pelas campinas or-
falhadas, saturamlo-se na poesia,

ÍJUC a pródiga natureza collooa
tés privilegiados s e r e s de sua'eaçâo.

Tomando um carro de modesta
ipparencia, rumaram para uma
tnacara, que distava uns três kilo-
tetros da cidade.
Celina. com as faces rosadas,

tfazenteira, de vez cm quando
ibraçava nervosamente o compa-
iheiro dedicado, procurando trans-
littir a alegria, que gosava ua-

luelle instante.
Tinham viajado uns quinze mi-

LUtos, (juando, num beijo ardente
—sello do aeeordo (pie acabavam
le lazer — apearam em um sitio, que
hes parecera propicio para os fol-
;uedos imaginados.

Depois de alguns passeios e
ixhaustos pelos exercícios feitos,
entaram se debaixo de frondosa
irvore. onde fizeram a refeição do
lia.
Concluindo-a em primeiro Iogar,

lelina. retirando-se ligeiramente,
caminhou em direcção de um re-
jato, pouco distante do local esco-
ido.
Lá chegando apanhou uma folha

le inhame e, dobrando-a graciosa-
tente, improvisou um copo. Sal-

ando sobre algumas pedras exis-
entes á margem, procurou um
?gar em qne a água corria com
iaior itnpetuosidade. aíi n de en-
her a sua preciosa vasilha.
Realizado o seu intento, regres-

pu cautelosamente, satisfeita com
Vsurpreza, que iria fazer ao seu
Herido Mario.
Ao passar por uma alameda de

àmbús, percebçu um vulto, qüe
Ç occultava entre a folhagem.

—— 11. i ii

tje

REl/ELflÇÃO
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Ayrton Machado.
~ò

Receiosa apressou o andar, equi-
librando o copo de esmeralda, quetraaia entre as mãos mimosas.

Náo havia, porém, dado uns ein-
co passos, quando alguém saltou
sobre elia, brandindo uma arma
reluzente.

Atirando sobre o solo sua valio-
sa carga, tentou fugir,

Era tarde.
Vibrado por mãos vigorosas, um

punhal lhe atravessara o coração.
Mario, apenas ouvira o grito, queCelina deixara escapar, abandonou

a mesa improvisada e correu em
seu auxilio.

Apavorado demite do cadáver
da esposa, levou as mãos á cabe-
ça, esfregou os olhos e, abaixam
do-se, verificou ser realidade o que
até então julgara um sonho. De-
bruçandò-se sobre o corpo do en-
te caro, desmaiou.

Só mais tarde despertara, ven-
do-se cercado de um facultativo e
alguns agentes de policia, que, pe-los ademanes, demonstravam gran-
de inquietação. Mario foi alvo de
algumas suspeitas,as quaes, só mais
tarde, desapparcceram, graças ás
pesquizas feitas.

Eis como em poucos momentos
o infoi tunad rapaz assistia ruir
fcagorosamente o castello de feli-
cidades, que construirá.

A dor tornou se a sua fiel com-
panheira. Certo dia dirigia-se para
casa em busca de repouso, quan-
do, ao atravessar uma pequena rua,
foi a ttr ahi do por uma agglomera-
ção de pessoas.

Rompendo eom difíicuidade a
primeira fila de curiosos, divisou,
sobre o solo. um homem esguio,
cabellos pretos, olhos fora das or-
bitas, tendo ainda nos lábios des-
corados alguns laivos de sangue.

Na sua frente, o pó rubro de-
monstrava ter recebido grande
quantidade do liquido vitalizador.

Reconhecendo, entáo, no mori-
bundo, a pessoa de José de Frei-
tas. um seu companheiro de inían-
cia, que também viera tentar for-
tuna na cidade, chamou um carro
e levou-o para sua casa.

15 . 9 - 927
Depois dos cuidados de um me-

dico, José, com alguns calmantes,
melhorou consideravelmente, per-dendo para sempre a phvsionomiaserena, que o distinguia dos demais
companheiros.

Embora ainda oom o coração
dilacerado, Mario desfazia-se em
desveles c carinhos *para com o
amigo.

Com as sensíveis melhoras do
mesmo, uma nova aurora surgia
para elle e somente a saudade
atroz lhe arrancara a phrase, queacabara de proferir.

Afim de náotrahir o sentimento,
que lhe invadira a alma, olhou para
José e, notando algo de anormal.
disse: —Que tens, caro amigo ?

—Nada. Mario; apenas um pou-co de fraqueza.
Como nada? Esta pallidez an-

nuncia que uma nova tempestade
paira sobre nós.

E- possível...
Não pudera concluir, um jactode sangue prostara-o sobre o di-

van.
Debaide Mario procurou reani-

mal-o.
Meu bom Mario, dois annos

são passados que a desgraça cahiu
sobre os teus hombros-

A felicidade de outCora transfor-
formou-se em desventura; o lar
feliz de hontem é a masmorra dc
hoje,onde experimentamos as agru-
ras da vida. Poucos momentos me
restam ; d'aqui a alguns minutos
serei chamado a prestar contas dos
meus actos.

-Tranquilliza-te, .losé; vou man-
dar vir o medico e logo melhora-
rás.

Agradeço teu cuidado, porém,não tenho mais o direito de viver.
Chega-te para junto de mim. E's
meu amigo, náo ó assim?

Sim ; em meio do meu infor
tunio appareceste como o anjo da
consolação. Comtigo vivi alguns
momentos menos infelizes.

Pois bem, confiado na tua ami-
sade, vou revelar-te o segredo, que
guardo no recôndito do meu espi-
rito c que me leva, aos vinte e três
annos, ao túmulo.

Debaixo de nova crise, prose-
guiu :

Mario, perdoa a franqueza do
teu amigo... Ku amava Celina e...
perdoa, não supportando o golpe
que desíeriste em meu coração,
com a tua união conjugai... eu...
matei-a-

José suecumbira, deixando vér
através do semblante, o remorso
que o obrigara a confessar ao ami-
go o hediondo crime praticado.

No mesmo dia mais um louco
deu entrada no maniconio e uma
camisa de força envolvia um con-
junto de dores, maguas e deses-
paros.

Nossas publicações sâo gratuitas, em vista dos excellentes negócios, que proporciona m
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As notabilidades médicas das 5 partes do mundo recommendam
" RHKU IV1 ALI \7An

o especifico do RHEUMATISMO.
Infallivel no tratamento do rheumatismo, dores sciatns, nevralgiâs, dores musculares e gota.

NAS BOAS DROGARIAS E PHARMACIAS

11 II II II II \\\\\=ii II

COMPANHIA TERRITORIAL
Capital: 3.400:000$000

Sede: COLLATINA-E. E SANTO
,¦ mmmmmmm*àmmm0*ma*m iuitfebWB. ¦,.itsim**in
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Proprietária dos fertilissimos terrenos do valle do Kio Doce, dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. F. Victoria a
Minas, a 6 horas da capital do Estado, e tambem dos valiosos terre*
nos do Caparão, no município do Alegre. As vendas sao feitas a di*
nheiro e a longo prazo, em lotes de 25 a 30 hectares e em áreas
para fazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais van ta-
josas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores: Dr. Attilio Vivacqua e lldefonso Çrito
• •—-» ? ¦ * •*¦*». ?** !S.JN.!-;'.-1. -WU*'*

Informações: Em Victoria. com VIVACQUA, IRMÃOS & Cia.

ESTADO DO SANTO
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Q rEMPOj o velho tempo -et»v o comparo a um Ashaverus
das primitivas idades da phamtasia e da lenda.

Quer nasça o sol, lambendo
com sua luz scquiosa e artien-
te a silhueta intermina do pa-fiorama ; quer o quebra-luztle um matutino crepúsculo
avanee pelo dia em fora ; outagareliem nos lios telegraphi*
cos bandos de andorinhas: ou
piem cm soturnos caminhos
aves agoureiras, elle, o tempo,
sileneioso, calmo, impassível,
segue sua longa jornada.-

Nada lhe quebra o rvtbmo
impeccavel fie seus passos, oulhe altera o diapasâo repetido
de seu caminhar... K pouco selhe da si aqui atravessa a coi-vara erepitante dum impiedo-
so verão, si acolá, pleno ou-tono. depara folhas mortas nos
citos dos caminhos, si além.no inverno, galga Andes de
gelo ou fíymalaias de neve.

Assim também totalmente
despidas de importância, sâo
para o tempo, a philosophia de
cada século, o eonveneionalis-
mo de cada doutrina, as beca-tombes terríveis, as tremendas
catastrophes.

Nem-um dogma, nem-uma
lei escripta, nem-um credo re-ligioso constituo a base deseu modo de pensar, ou o prisma porque encare o drama gi-
gantesco da vida. Sé conheceum dever : caminhar! Cami-nhar sempre, rompendo o veudos minutos, a cortina incon-
subi dos séculos. Ainda sem

O TEMPO
,i.i .i mé mm

nunca estacionar, assiste aoespetáculo humano dos gran-des horoismos e das torpes
coyardias^ Esquece o. porém,deixando â Historia transmit-
tir, eom fidelidade, todas as
phases de seu rápido ou lon-
go desenrolar. Vezes muitas
também, sobre as areias dou
radas de seu mesmo caminho
passam, ou o branco esquife fie
uma virgem morta, ou um sin*
gelo noivado, ou caravanas develhos Carcomidos e resigna-
dos, ou bandos alaeres fie cri-ancinhas,

No entanto, o tempo r 0 im
comprehendifh indiíferente de
todos os dias.

Assim eomo o tempo, somos
nós outros, os mortaes. Misc*
ros judeus errantes em busca
duma felicidade, (jue náo esis-
te. doados precitos correndo
atrás de miragens, sombras,
espectros e visões.

Durante toda a existência,
ora cambaleando nos areiaes
deimerminos Saharas. ora Fe-
rindo os pés em urzes é urti-
gas, seguimos, aííoitos. nllií-
cinados.ua esperança de. qurrsaciando a sede de desejos
nos lábios tia mulher amada,
(^uer dormindo sobre montões
de moedas, enconlrar. por fim,
a almejada ventura. Por vezes,
cansados, temos a volição tíe,

galgada parte da jornada, es-
tacionar cm meio fio (am:nho.
Porém a vingadora voz que»íaz jseenlos, Falou a Ashaverus,
nos ordena: Caminha! a Je-rusaiem de teu sonho fica mais
adeante. Caminha! Caminha!
Máo sendo assim, mais do queo tempo, não nos contentamos
só em caminhar. Vezes bastas,
disparamos em louca carreira;
ou. tendo o anseio máo de
voar, queremos ser águias ne-
gras no infinito firmammto.

Afinal, pobres de nós» si cor»
remos, tardr de mais, só vemos
cinzas dc coivaras. lençóes de
neve,brancas ossadas ; $i voa-
mos. só deparamos astros opa-
cos.estrellas cadentes,soes apa-
gados, até que um dia, quasisempre inesperado, mortifica-
dos. <le membros lassos, olhos
sem luz. bocea sem humidadr,
deixamo-nos ficar derribados
em meio da estrada.

Depois, destituídos da exis-
teneia humana, vamos dar seiva
a novas vjclas» a novos corpos»
brutos e organizados.

K o tempo, irônico, indif-
íerente, contínua sua ininterru-
pta viagem, seguido doutros
mortaes, que, sem mais se lem-
brarem fie nós, ainda se illu-
dem, ainda amam, ainda odei-
am, ainda querem... ê ainda
caminham.

Tudo passa co.>5 o correr do
tempo.

Vianna, agosto tle 1927.

Corlumbo Ferreira.
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mrnqflkPoupas civis e militares^
sob medida

Alfaiataria Mirabea
TERNOS DE.rRACKS,»CA^

«BONETS,» CAPOTES. PLATINAS. BANDEIRAS E GALÕESKua Jeronymo Monteiro, 11 Phone. 207 VICTORIA Caixa noatal 37A9'"'¦'¦¦¦¦¦"¦"""¦¦¦¦'¦"'"¦¦¦M.I.M.I " ^'«PMWI,0/0<
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V^jrL I3X!i„JLil-JV^f C^ Uma formula cujo
segredo contou 200 conto* de rela

A Loçáo Brilhante é o melhor especifico para;as afíecçôcs capilares. Náo pinta porque nAo «; tin-
tura. NAo queima porque nâo contem saes nocivos.
E* uma fórmula scientifica do grande botânico (ir.
GroumI, cujo segredo foi comprado por L>Ofi contos.

Vt recommendada pelos princinaes institutos
Sanitários do estrangeiro, e analysada e autorizada
prios Departamentos de Hvgiene do Brasil.

]•. — Desapparecem completamente as caspas e
affec«;óes parasitárias.

2,-Cessa a queda do cabello. I
3*.— Os cabellòs brancos, descorados ou grisa-lhos voltam «1 cór natural primitiva sem ser tingi-

tios o u queimados.
4-— Nos casos de calviee faz brotar novos ca

belios.
5*.— Detém o nascimento de novos cabellòs

brancos,
6\ — Os cabellòs ganham vitalidade, tornam-se,

lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.
A I.oçáo Brilhante f usada pela alta sociedade

«le S. Paulo e Rio.
A' venda cm todas as Drogaria.-. Perfumarias

e Pharmacias de l* ordem.

i wTEIXEIRA & SILVA
PLF.TO SORTIMENTO DÈ 1 OU-

ÇAS, PORCELLANAS, CKWSTAES,
FERRAGENS, ARMARINHO IC

DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Uecebem gêneros do Paiz á consignação j
Telegrammas : JARRA

- 

¦¦¦

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria — E. Espirito Santo
te. _^W ¦' i**i^m*i*>--4**mvir
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O naufrago, quo nào vao na ondo, appoila para o JATAHY PRADO, a única salvação para a sua Bronehito
Náo acceiteis meihor e nem táo bom. porque não ha outro que o iguale.

Distribuidores: ARAÚJO FREITAS & Cia. - RUA DOS OURIVES, 88 e 90
Fabrica-BAKÀO DE Ti AIPZJ, 17 —¦ Kio cie Janeiro
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CIMELI0 LITERÁRIO
38

QLANDO 
na floresta tio Es*

piri to Santo tive contado
com h im migração curopéa.
a tragédia da alma brasileira
me foi revelada na sua expres*
são mais profunda e mais pa-
thetica. 0 livro, que resultou
desta commoçáo. é o drama
tio cyclo fia formação nacio-
nal, em que estamos, como o
«Cuarany» é o poema do pri-
meiro cyclo, o fio encontro da
raça indigena com o conquis*
tatlor portuguez.

Durante muito tempo ouvi
lamentar nao ter tido «Chaua-
an» por quadro as colônias tle
Santa Catharina, onde a im-
migração se realizou phmamen-
te. maravilhando e humilham
do os brasileiros. Ila tres an*
nos visitei estas colônias, «Cha-
nnam> teve a felicidade de ser
Situado no Espirito Santo. As

Terra dç Chanaan

colônias de Santa Catharina
sáo unia transplantação cam-
poneza da Allemanha dp Sul
do Brasil. São adnuraveln ente
organizadas, tocaram á perfei-
çâo, afundaram-se na pa& e
na ordem. O quadro em que
se desenvolvem é medíocre, o
terreno pobre, sem rn atlas.
Morros modestos. As estradas
Sâo avenidas, ajardinam se. cri-
am-se vaccas, fabricam se quei*
jos, fala-se allemáo. e se ain*
da por ali apparecer o immi-
grante não é um exilado, en-
tra em paiz próprio de clima
differente.

N o Es p i r i t f) S a n l o a tetra é U m a
exaltação. Montanhas compa-
etas, allucinantest densas ilo-

restas tumultuosas, rios de
mysterio selvagem, em perpe
tuo desafio á avidez eá ener-
gia dos homens. Em a natureza
e personagem envolvente no
drama das raças. Com elia tra*
vam batalha o.s homens do
paiz e os homens estrangeiros.
Llla e o prcmio da conquista
U immigrante èsforça-se por
venceba para vencer em se-
guida 0 brasileiro, quc. íascí-
nado pelo amoi physico á ter-
ra maravilhosa, não é elimina-
tio nem vencido. Ha uma fres-
cura primitiva nesta luta, um
pavor estimulante, um sabor
tie aventura, uma angustia nas
almas, que se combatem, e ao
mesmo tempo uma inesgota-
vel esperança de vietoria, de
alegria, de felicidade. Chanaan!

Graça Aranha
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J. LOPES & Cia.
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Praça Tiradentes, 34, 36 e 38
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\ Rua Uruguayana, 44
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Homoeopathia a mais escrupulosa e perfeita
em Tintura, Glóbulos e Tablettes

'*""" 
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' {Sr PIERUBINA
0 remédio mim* traz o bem

estar tias senhoras

Ar a* *"^ vi
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Coelho Barbosa

A^ém^íkmmTÍmAmm*

MORRHUINA
Tintura e tablettes

Oíeo de ligado de bacalhau em
hommopathía, sem gosto, sem ehei-
ro e sem dieta. Pesai-vos 30 dias

antes e 30 dias depois.
ALLIUM SATIVUM

..„•" "'T,
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Só é legitimo o d<4 Coelho Barbosa
Os nossos producios são encontrados err todas as pharmaeias e

drogarias de VICTORIA

Coelho Barbosa & C.
End. teleg. ALLIUM 38, Rua cios Ourives, 38 Rio de Janeiro

A Enviamos, gratuitamente, um guia para tratamento homceopathieo.
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CASA LIBANEZA
- DE -

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

fumarias, chapéos, calçados, etc. 0
Especialidades em artigos finos e fantasias.

Pregos ra/oaveíü
R.DERONyMO flONTEIRO, 9—VICTORIA [

Industria S. JROGE
.r.,w-. ¦&&ot-'fm*miir&!.

11» ia^-/"^5"*
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Fabrica de massas alimentícias
REFINAÇÃO DE ASSUCAR

Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB
RUA DO C0MMERCI0, 16

Caixa postal, 3987 - Teleph., 308
Telegrammas Kussab

Viftoria— E. E. Santo
mmm* ¦¦*»**¦*¦ "¦'t^j».«.-».iíW« .

::
Armazéns para fornecimento do pessoa! da

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

Porto Velho, «fofio Neiva e Escura
OLIVERIO SOARES & CIA

*»•>»»*»»»»•»•»»••*»••»»»,,,,,,,,,,,

hm¦¦

Agentes de kerozene : «Jacaré,» em Porto Velho;«Estrella», em João Neiva.
Códigos: PARTICULAR E «RIBEIRO»

Telegrammas «OLIARES»
Telephone, 31 Caixü postal, 3Ô41

4

*

a.
*

CA5A flANCHESTER
de

PONTES & SILVA
Í^F^SS?,,! ^PORTADORES DE GE-NEROS DE ESTIVA FERRAGENS E LOUÇASEnd. teleg. «Manchester ~~ Código «Ribeiro*

Caixa postal, 3735 — Telephone, 75Victoria — E Santo-RUA DO COMMERCIO, 50-
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Nenhuma revista Dublica annuncios táo baratos e úteis quanto a -Vida Capichaba-,
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Verbos impessoais

Em geral as gramáticas tratam
de modo C-tnfuso do assumto de
(pie nos vamos ocupar. Algumas
definem verbos impessoais o.s que
têm sujeita indete rmiuadt), outras
abrangem na mesma denominação
os verbos impessoais e os unipes-
soais, outras consideram impes-
soais os verboi que se referem aos
fenômenos atmosféricos. Sáo no-
çoes errôneas essas.

Dizer quc verbo impessoal é o
(pie tem sujeito indeterminado é
contrasenso. Sabido é que o pre-
lixo in dá á palavra a quc sc jun-
ta o caracter de negação ; assim :
indigno nâo digno — in t digno
incômodo == náo cômodo — in t CÔ-
modo ; portanto impessoal = nâo
pessoal in t pessoal, mudando se
o ;/ em /;/, pois a palavra, a que
se juntou o prefixo, começa por p.
Se assim é, como se definir verbo
impessoal como sendo «o que tem
sujeito indeterminado».

Considerar impessoal o verbo
dizer na frase «Dizem que Pedro
morreu» r. a nosso ver. grave erro
Como é errôneo dizer que em
«Ama-se muitas vezes sem espe-
rança», o verbo amar é impessoal.
Já tratámos, aliás, desse assumto
em artigo que a «Vida Capichaba»
publicou.

Considerar como verbos impes-
soais os unipessoais é erro tam-
bem.

O verbo acontecer não é impes-
soai» mas como o sujeito só pode
estar na 3a. pessoa do singular
ou do plural só se conjuga nas
3a*- pessoas. Certo, os verbos im-
pessoaes exprimem fenômenos me-
tereolôgicos, mas essa definição é
restrita, por isso que ha verbos
impessoais que não exprimem fe-
nômenos naturais. Assim o verbo
fazer em frases semelhantes ás
que se seguem «faz frio», faz dois
anos que o nào vejo»; o verbo
haver em «Ha homens» ; e alguns
outros verbos. Ma» qual a causa
desse erro táo generalizado?

A teoria falsa e arraigada de
que «não ha oraçáo sem sujeito»,
felizmente nota-se a reacçáo con-
tra esta doutrina. "A oraçáo tem
em geral dois termos. Em geral,
mas não sempre» escreve Said
AH. (1) E tem razão o douto lin-
guista, cujos livos sáo de leitura
indispensável para os que se de-
dicam com amor ao estudo da lin-
gua pátria. E' preciso combater a
teoria errada. Quando dizemos «ha
homens» o sentido está perfeito.Nada falta. Do mesmo modo quan-
do dizemos: «chove», «neva» ou

g
(1) Said Ah. Dificuldades da lingua portrt-

ru<-sa, pay. 128.

«troveja/. Saul Ali, no seu livro
precioso: "Difn uldudes da língua
portuguesa», trata magistralmente
do assumto. E a argumentação do
ilustre professor e irrespondível.

«• <

Assim, pois, ha verbos sem su-
jeito, o qut vale dizer ha orações
constituídas apenas prlo verbo, ou

ia . i - M7
Ma dnerenças entre êlcs. (Js im"
pessoais náo têm sujeito. Só se
conjugam na 3'\ pessoa do singu-
lar. 1 nipessoais sáo aquelles cujo
sujeito, só pode estar na 3*. pes-soa do singular e do plural. Con
)ugam-se, portanto, na 3*. pessoa
do singular e na 3a. do plural.

Acontecer é impessoal. Us ver-
bos que se referem aos fenômenos
me tereolôgicos sáo impessoais. Al-

DcptirC seu sangue
^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦flBBflflflBflBfli

Fortaleça seu organismo

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

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

do verbo com seus complementos.
Chove, faz dois annos que o náo
vejo. ha homens. Deve dizer-se, por-
tanto, que a oraçáo consta geral-
mente de dois termos, mas que o
essencial é o verbo.

* «*

Nao devemos confundir os ver-
bos impessoais com os unipessoais.

guns verbos como haver, fazer,
se impersonalisam em dadas cir-
cunstáncias. Outros verbos como
suceder, podem, em determinadas
hipóteses, tornar-se impessoais.

Expomos assim sintéticamente o
modo por que encaramos a teoria
dos verbos impessoais.

Octavio Vinelli

A «Vida Capichaba» circula antra ot malhor#>s consumidoras •spirHo-santanses,

•'%-»'*: IM.g -áLgJlffc.
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TpRttA SÃO
O UTERO DOENTE

551 mm « smiihjil
1.* — Inflamniaçâo do Utero;
2.* - Catarrho do Utero;
3* _ Corrimentoa do Utero;
4/ _ Colicas do Utero;
6.# — Hemorrhagiaa do Utero;
6. _ Dysmenorrhéa (regras dolorosas, aaormaea);
7/— Amenorrhéa (falta de regras);
8.* — Leucorrhéa (flores brancas);
9 o — Perturbações da Puberdade;

10. — Favorece os pfcenomenos da Ora vides;
Combate os enjôos e vômitos da Gravides;
Evita os Abortos e outras Perturbações;
Facilita o Parto;
Acalma as Dores de Cabeça, Verügena* ata
Restabelece o appetíte;
Tonifica o Utero.

11.
12.
13.
14
15
16

É A VldA DA MULHER- DÁ-LHE SAÚDE. ALEORIA E .100*.

MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PHARMACIAS E DROGARIA».

IMPALUDISMO
MALEITAS, SEZÕES.

FBBPES INTEPMITTENTES.
FBBRES DF; TQEMEDEIPA.
CACHEXIAS PALUSTRES.

CURA CM 3A6 DIAS. PRLAS

PIUnLAS ESPIRITO SANTO
- NAS PHARMACIAS S DROGARIAS 

PHARMACIA E DROGARIA
.. -....¦¦ ¦ -¦¦¦- ¦ - -lin'- h if IÉiIéii-itll ¦ JÊ#*Ai**t#tt ¦¦-.ii- ..-. ' . ¦ '.:r.r .-'¦. i-.tl-'.'- ¦¦'¦

«POPULAR» '

G. Roubach & CItt.
Grande deposito de

DROGAS E PRODUCTOS CHIMICOS

Importação directa das principaes fabrica»
nacionaes e estrangeiras

Ic. POSTAL3812—£nd. Tel. ROUBACH

ROA PRIMEIRO DE MARÇO, 20

Vietoria B. fc. Santo
WW]

::
—ii

BRÜZZj cV CIA
Successores dê GOMES cê BRÜZZ1

FABRICAÇÃO DE VINAGRES. LICORES, XAROPES,
VINHOS DE FRUCTAS

e scu» congêneres pelos procetao* mA» ÈX^JJiÍL.
( ommcrcio em «osso dc AGUARDENTE E ÁLCOOL

(irnndc premio na Exposição Internacional do Centenário ac
Í92Ü r dioloma dc honra do Instituto Agrícola Hrastleiro"TELÈPHONC, 

*49 CAIXA POSTAL. 3835
Knd. rclcgraphico; DISTILLAÇÀO -Código: RIBEIRO

ProdüCloa ànalysados e approvados pelo Laboratório Nacionai
dc Analy.o do Hio de Janeiro.

¦¦

ti i sm -j-m

Duarte, Beiriz & CiaJ
VENDAS POR ATACADO

Seccos, molhados, ferragens, kerozene,
trigo e sal

Compradores de caie em larga escala
Consignações, representações e conta

própria
Usinas para pilar e beneficiar

café e arroz

Navegação marítima e fluvial
Representantes de diversos Bancos

i——|?¦ ? •mmmmmm

Füiaes em PIÜMA E MONTE BELLO
Matriz : na VILLA DE [CONHA

Estado do Espirito Santo —BRASIL

Endereço tclcgraphico - IC< )N1 IA - PIUMA

CÓDIGOS: RIBEIRO e outros

particulares
_„_—_.*—— rf
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Q U Ií S T I O N A R I O I) A
:NÃO HA PERGUN

PKHülNTAS
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1—Em que casos lhe parecera-
zoavcl o flireito de matar?

2—Onde se extrema o amor do
desejo ?

3--Que lhe parece mais útil: uma
igreja, uma escola ou uma cadeia?
Por (pie ?

4—Quaes os vicios humanos mais
abomináveis 2

5- Agrada-lhe o^ amor, sem di-
nheiro ?

6—Que conceito Fax da belleza,
sem virtude ?

7- Devemos dizer sempre aquillo
que pensamos ?

b*- Quaes sáo os males maiores
de nossa época ?

9- Poderemos ser telizes, sem
qualquer espécie de religião ?

io- Que pensa do divorcio?
11—Qual a maior prova de amor

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

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

faria delles, si fôsse dona de seus
destinos?

14 * Como vê o passado, como jul-
ga o presente, que pensa do fu-
turo ?

15 —(Jue diz a respeito das supers-
tiyões, dos angu rios e fios vatici-
nios, deduzidos dá letra, das*iinhas
da mão, do expressionismo ?

16—Podem-se justificar, algumas
vezes, os amores adulterinos ?

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

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

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

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

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

22 — Que pensa da velhice?
23—-No homem, qual a tacha quc

mais o deprime —a adulaçáo.a bruta-
lidade, o erotismo ou a ignorância?

24—Quem mais requinta em cruel-
tlade — o homem ou a mulher?

25—Devem casar-se homens po-
bres com mulheres ricas ?

26—Nos peccados de amoi, todas
as mulheres cedem á tentação, con-
Forme as opportunidades ?

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

2«S—Qual a mais delicada expres-
são da sensibilidade feminina?

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

30—E* um bem ou um mala eo-
quetterie? Até onde deverá elia
ser levada t

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

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

33--Como define e aceeita a poli-
tica? Como comprehende e justi-
fica os chamados direitos políticos
da mulher?

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

3.5—Por que é que as mulheres se
inferiorizam umas ás outras?

36—Qual o mais repugnavel dos
peccados mortaes ?

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

o38--Será um «habito elegante»
fumar para as mulheres?

39—Qual a sua maior emoção• já
sentida ?

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

41— Qual a proíissão que lhe pare-
ce mais conveniente á mulher?

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

43—E1 o beijo a prova suprema do

amor ou da volúpia ? Qual o con-
ceito que elle ltl€ merece — num
caso e noutro?

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

45— Que pensa da Moral?
46—-Onde nasceu?Qual o dia de

seu natalicio ?
47--Que mais lhe prende o espírito

na pessoa de sua eleição?
46—Que pensa do Carnaval ?
49 -Como define o riso ? E o prau-

to ?
5o-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 fies-

graça ?
54--vSi não fôsse quem é,quen_i de-

sejaria ser?
55—Quaes sao os seus heróes e he-

roinas da vida real ? E da ficção ?
56—Qual o seu estado de espirito

actual ?
57—Qual o alimento e a bebida de

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

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

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

umphar na vida : o capital. «- tra-
balho ou a intelligencia ?

OBSERVAÇÕES

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

— Não publicaremos respostas
firmadas por pseudonymos.
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DE MARftNHÃO.-Cidade de Olinda
Ermeiinda de Salles. jovem de 18 annos. attesta bue este-

ve, durante dois annos, doente de uma tuberculose, tinha tosse e
dores no peito, não dormia á noite, escarrava muito, tinha febre,
era um martyrio, quando a conselho de um pharmaeeutico, come-
çou usando o milagroso «VANADIOL» e tantos benefícios
tem recebido que noje se acha1 completamente curada, tendo en-
gordado 1() kilos, sentindo-se ffeliz o com saúde, motivo por (jue
faz este attestado a bem fias possôas doentes-

Olinda, 4 de Mau», de 1918.
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Nossas publicaçõis sio gratuitas, em vista dos excellentes negócios, que proporcionam.
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outro reme-

que faço da

I--Quando se tem uma excelleo-
le pontaria, ou sr está de espera,
atrás rio tn< o.

2- No ponto em (pie se extre-
ma a sombra da penumbra.

3- Isto r uma coisa que só o fu-
turo responderá com segurança,

'4 — Os quc orfendem a bellezada
vida.

Quando náo ha
dio.

6—0 mesmissimo
belleza com virtude.

7—"Se tivermos a certeza de que
náo corremos nenhum perigo.

8— Só ha um mal verdadeiro :
é o dinheiro ter um limite e a espe-
cie humana nâo ter limite nenhum.

9-rAcho «pie ser feliz é a maior
<)r todas as religiões,

lu Ainda náo pensei nem no
casamento.

11— Conforme a categoria da
mulher.

12—Náo respondo, porque lenho
um ciúme louco desse dia.

13—Prejudicado.
14—Só amo o imprevisto.
15—Digo que sáo coisas muito

sérias, com as quaes náo se deve
brincar.

lo—Sempre que forem com as
mulheres dos outros*

17—Não. Principalmente quando
,i desproporção é muito grande, a
mulher muito bella e o velho náo
tem ciúmes...

18—-Forçosamente, porque o me-
lhor negocio da mulher 6 o pro-
prio marido e os melhores nego-
cios dos homens estão na mão das
mulheres.

19—Só li até agora, provável*
mente, a metade do melhor, pois
ainda pretendo viver a outra me-
tade.

20 — 0 momento mais grave de
uma aventura perigosa

21 —Creio (pi s quando um ne-
goeio atrapalha o coração, deve-
se deixar o negocio de lado.

22 -Que é uma sombra ao sói.

23—Ser incapaz de admirar.
24--Ds que mais amarem.
25—Sempre que os ventos asso-

prarem a favor.
26—Náo sei. Mas as quc nào ce-

deram, ficaram para sempre arre-
pendidas.

27—Náo importa uma, nem ou-
tra coisa, porque o amor é uma
fatalidade chimica dos corpos. O
resto não se somma.

28-A illusáo dr (pie está tra-
hindo com muita habilidade.

29- Os amores mais longos sáo
sempre uma série de pequenos
amores renovados. O mais nervo-
so enfastia-se primeiro neste jogo
de paciência,

30-E' uma futilidade. Deve scr
levada ao ponto da exüncção.

31—Quando forem sepultadas.
32—E* a sensação de que estáo

peiturbando.com os seus encantos,
o homem (pie as «outras» admiram.

33 —Náo comprehendo a politica*
E os direitos políticos femininos só
os comprehendo e justifico, fora
da politica.

34 —A fidelidade nada tem com
os sexos. Deve existir somente en-
tre as almas, (pie se comprehende
rem ,

35— Porque a tabeliã dos seus
valores é lida pelos homens.

36—A insensibilidade deante da
Bolleza.

37 Difficil julgamento. Muitas
mulheres fascinam, unicamente,
pelo brilho rios seus defeitos. O
homem : ou é útil ou c inútil.

38—Si se fizer e.xeepção do cha-
ruto e do cachimbo.

39 —Só acho graça no presente.
Nunca tive passado.

40—A «mulher moderna» deve
scr a «mulher veloz».

11 — E' cila essencialmente para-
sita e decorativa. Não tem profis-
são.

42 --Os impulsos do instineto sáo
profundamente humanos e não pó-

dem ser, portanto, condemnaveis,
43—Em qualquer caso, o beijo

merece ser sempre «sentido e nun-
ca «conceituado*.

44—Era praferivel perguntar
das duas. qual será a mais sem
sal?

45—Penso que é uma creatura
de unhas sujas e dentes amarellos.

46--Náo tenho pátria, nem me-
moria.

47- Meu espirito é visceralmente
livre. Sem preconetitos e sem pri-
soes»

48—Penso (pie é uma pagodeira
tremenda, quf dura três dias cada
anno, num paiz chamado - Rio de
Janeiro.

49--Nâo admitto o riso, nem o
pranto. Vma creatura dr gosto sor-
ri e deixa desprender dos eilios,
quando sente, apenas duas lagri»
mas eloqüentes»

50—Dolorosa interrogação. Não
me pergunte isso, filho!

51 —Um casamento venturoso.
porque me fecharia até a portado
divorcio.

52—A mmha ultima noite
53 -Cahir numa ratoeira, ou de-

baixo de uma armadilha.
54—Tm eogeitado. Sem nome»

mas com absoluta liberdade.
55-Da vida real: D. Quixote

e Duicinéa. Da ficção : Cervantes.
56-0 do homem que faz «pose»

para o retrato a oieo.
57 —Habituei-me a dizel-o, ape-

nas, na hora do jantar e do al-
moço.

50—Ainda náo se inventou uma
burrice capaz disso,

59—0 que tiver mais mysteno.
60— Penso que è um «blurT», que

se passa no carcereiro da vida
o destino-

61—Cahindo um argueíro no o-
lho, devem, por Força.

o2~~A sorte, valor supremo'

Climerio àa Fonseca

lllllll MM rMMTTtlMiritTMTTTTT^

Casemiras finas e adi- tt5 Completo sortimento de
fazendas, modas, arma-
rinho, perfumarias, cha-

3 péos, calçados, etc.

AU BON MARCHE
gos para alfaiates

„\*i.

M

Scrnorc modas C novidades Especialidade em arti-
Preço* rc*a:oc*> eis gos finos

Ibrahim & Filhos
6. RUA JERONYMO MONTEIRO, 6 ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO

CAIXA POSTAL 3805 TELEPHONE N. 7 Estado do E. Santo VICTORIA
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Foot-ba/li
Conforme noticiámos, realizou-se,

a 7 do corrente o esperado «match»
amistoso entre as principaes es-
quadras do «Boa Vista F, C.» de
Antônio Caetano e do «Rio Bran-
co F. C.» de nossa cidade, A de-
legação do «Boa Vista» composta
dos snrs. Gabriel Ferreira Silvei-
ra, presidente da embaixada; Arís-
tides Garcia, secretario i Osvaldo
Costa Silveira, Thesoureiro e dos
«players» Pedro Gonçalves, José
Francisco Nascimento, José Campos
Silveira, Nadir C. Silveira, Geral
dino Borges, Joaquim Guimarães,
Gerson Lessa, Romário Alves, Sal-
vador Barroso, Octacilio Borges e
Gabriel Castro Silveira, reservas:
José Moreira e Amaro Firmino
foi fie quantas temos visto, senão
a melhor, talvez a mais bem or^a-
nizada. Desde a sua direcçáo, quefecahiu em um homem experiente
e dedicado como o sr. Gabriel Sil-
veira, ao conjuneto homogêneo e
forte, onde se divisava a orienta-
Çáo segura do Francísquinho, to-
dos os seus elementos provaram
possuir a mais perfeita educação
desportiva. E nós que somos espi-
rito-santense, sentimo-nos orgu-
lhosos de embaixadas como a do«Boa Vista», que muito influem
ciam a confraternização do.s nossos
«players», resultando o progressosempre crescente do desporto ca-
pichai ia. A L. S. L. S. com esta
boníssima acquisiçáo, muito lucrará,

Os jogos
t Ccmo preliminar da tarde espor-

tiva, organizada pela direcçáo do
«Rio Branco,» encontraram-se os
«teams» do «Bota-fogo F. C», e tio
«Quinze de Novembro F. C», am-
bos da visinha cidade tío Espirito
Santo. Foi uma luta cheia de pha-ses boas, onde os elementos, de
parte a parte, envidaram todos os
esforços para abater o adversário.
Terminou a partida, que foi dispu-
tadissima até o ultimo segundo,
com um empate de lxl.

Serviu de juiz o sr. Guilherme
Abaurre, que actuou bem.

Após a prova preliminar, deram
entrada em campo os visitantes,

que foram recebidos pela assis-
tenta a com uma grande salva de
palmas. A seguir deu entrada o
conjuneto do Club local, coberto
com a bandeira do «Boa Vista».
sendo também applaudido. Dado ini-
cio á partifla pelo juiz Alfredo Sar-
lo, esforçado presidente da Liga,
OS visitantes organizaram varias
investidas, quc foram infructiíeras
em vistajda bôa actuaçAo da defeza
fios locaes. Aos treis minutos de
jogo, os dianteiros do «Boa Vista»
conseguiram burlar a vigilância aos
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«halves» e, em bella escapada, con-
(juistaram o primeiro ponto tia tar-
de, por intermédio de Salvador.
Feita a nova sabida. Coronel, tle-
pois de um certo tempo de jogo.
empatou a partida, marcando o pri-meiro «goal» para os locaes. No
Iim de alguns minutos mais. o con-
juneto do «Rio Branco» fica senhor
do campo, dominando, algumas ve-
zes, os adversários. O primeirotempo terminou com a contagem

de 2 x 1 favorável ao «team» victo
riense. No segundo, os visitantes
formularam alguns ataques, que
foram nulliticados ora pelos «hal-
ves» ora pelos «backs» contrario*
E com certa supremacia fia parte
dos locaes. terminou a partida com
o «score» tie 4x1 Hs pontos do
«Rio Branco» foram conquistados
pelos seguintes jogadores : I pelo
Coronel, 2 pelo Dora e I peloOthelo.

Acreditamos que os players»
visitantes náo puderamactuar com
maior precisão, d a fia a (alta do
descanço, pois. como é sabido, o
nocturno.no qual viajaram,pernoi-
tou na Kstaçáo de Araguaya, só
chegando á nossa cidade ás 6 e
meia horas da manhã. Estamos
certos de qne, si não fõra isso, os
visitantes não se deixariam abater
pelo «score» acima mencionado. Si
o «Rio Branco» está de parabéns
por mais esta justa vietoria, tam-
bem o «Boa Vista» o esti pek»
modo brilhante, disciplinado c leal
com que a^iu, provando aos «ea-
geres» victorienses que sáo ver-
dathiros desportistas, porque pos-
suem a virtude de «saber perder».
Cachoeirano x Combinado da Liga

A 11 do corrente encontraram-
se em prova preparatória da for-
mação da representação ao 5? Cam-
peonato Nacional de F. C, o «team»
do Cachoeirano e o Combinado tia
Liga. Fui uma pugna que no seu
desenrolar pouco interesse desper-
tou. muito embora a assistência
fosse grande. Desde o seu inicio,
que foi verificada a superioridadefflo combinado sobre o conjuneto
visitante, muito embora náo esti-
vesse elle devidamente organizado.
O resultado íoi 3x1, favorável aos
locaes.

A nosta representação
A nossa Entidade tle tlesportos

resolveu suspender o campeonato
da Cidade para preparar sua repre-
sentaçào ao próximo campeonato
nacional de íoot-bali. Por isso, a
primeira providencia tomada pelaCommissão de Desportos da Liga.
foi a de escalar combinados paradepois tle submettido a certo e*~

w.ípimmar «.uri
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sobritfarem da incumbência dada
pela Yjg;

Hido, fazer o seieccionado. Louva-
mos a intenção- Porénii quando
checar o momento da escalação
final do «scratch», acreditamos que
os srs. membros procedam eom o
critério exigido para tal, pois é
necessário que de facto sejam
aproveitado» os elementos mais
perfeitos, para que O conjnncto
fique homogêneo e forte. Logo, o.s
srs. directores da Liga não devem
olvidar nm só instante tpie, acima
da vaidade de fazer figurar no
«team» este on aquelle jogador.
porque é dc tal on qual Club, de.
ve estar o zelo pelo bom nome do
nosso Kstado. Que a escolha re-
caia em «players» (pie possam pre-
enchei desde já as condições exi-
gidas para (ada posição, ou em
elementos táo intelligentes que fa-
cil men te se assimilem ã ooi loca-
ção dada. Rogamos, pois, á com-
missão de Desportos, em nome dos»
capichabas, o maior interesse e
boa vontade, pois, inteligentes como
Sáo, julgamos rapazes de se de-

garen
Lica.

Â nossa opinião
Pelas observações (pie vimos ta-

zende, náo só nos últimos encon-
tros do campeonato, como também
nos treinos preliminares do «sera-
?:h», e ainda, no brilhante encon-
iro entre o «Rio Branco» e o «Doa
Vista»— Club que está em vias de
filiar-se á Liga—chegámos á conclu-
são, de que o conjnncto estaria me-
lhor organizado da seguinte forma ;
Alcides, Chincz § Eugenilio • Chris-
pim, Medi tia e Milton Bezerra.
Paixão, Salvador, Othelo e Doca.
Reservas ; Ayrton, Ibrahim, Bebo
e Sarlinho.

Remo
Depois de decorrido mais de um

anno, felizmente que a Liga tomou
serias e acertadas providencias
sobre a sua secção Náutica. Assim,
vamos encontrar agora, um Conse-
lho Náutico, composto de 16 repre-
sentantes (4 de cada Club dos fi-
liados), ao qual compete dirigir as
competições aquáticas e julgai as.

Este Conselho já approvou as
disposições necessárias para a rea-
lização de regatas e já está com
todas as suas Commissóes prom-

444
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OXaropb São João
É O (VIELHOR PARA TOSSE E OOENÇAS DO

PEITO - COM O U U GULAR
1.>
2.«

3.°

4.»

5.°

6."

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

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviam-se promptamente as crises (afflições)dos asthmaticoe * 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 sueres necturnos des
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam se asfuneções dos órgãos respiratórios.
O X&POpm g.üqrfb ~r*Contrm. ¦ • f* n 4 * Phmn rr*. ac»áS
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ptas, para o desempenho de suas
missões.

Por isso enviamos os nossos
cumprimentos á direcção da Liga,
pelo passo agigantado que vem rie
dar pelo engrandecimento do des-
porto náutico.

0 que nos entristeceu, foi a im-
possibilidade dn nossa entidade
fazer-se representar no Campeo-
nato Brasileiro do Remo, em vista
da C B. D. ter mudado o typo do

barco. Km vez de ser corrido em
«yole-gig» como até ha pouco se
fazia, será disputado em «out-rig-
gers», Na verdade, tem a sua ra-
zão de ser. Como estamos come-
çando agora, os nossos Clubs. ain-
da náo estão apparelhados para
tanto. Náo está longe, porém, o dia
dos nossos «rowers», ao lado dos
«footbaUers», defenderem com ga-
lhardia as cores do nosso Kstado.

Edukeeper

Quem annuncia nesta revista, revela apurado sento oommercial
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Va8t^ fl0,,'•s,ni,• num ••""'¦' maravilhoso para aCURA DA TUBERCULOSE

e restabelecimento das
Nenhum perigo de contagio 1

Rigorosa deainfecçào pe-la.s mais modernas apparr-
lhagena technfcai da Ame-
rica ilo Sul

!"•¦'•i°"-s [£««•». anêmica» ou debUidadaa
Pneumothorax artificial

Tratamento pnr médicos espç.cia listas-! auxiliado pojo regi mennygifno-dietctiro, .-uras de
j>"»sot de ar e de enéorda.

re

Raio X
Installaçdès completas

para rádíoacopiaa
e

radiographias
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<( O Echo da Lavoura»
Endereçarmos ao nosso prezadocpllaboradpá profésssor HeraclítoAmancio Pereira, a quem devemosbnlho, a utilidade e a perse*

S?oaixÇA Ú'\ SSÍ';ao 'MPRENSA ES-tRITO-SANTENSE estas linhassubsidiárias ao sen notável traba-
lf>- certos de que elie as tomaránn devido apreço :

9 rrl- . Antônio Jost' Duarte, aCUJO espirito progressista o nossobstaciQ deve relevante áomna debenefícios, apesar de bem saber
qttfe ;i vida de um iornal, nas io-ca idades do interior, era uma ta-reta, só bem comprenhendida poraquelles qui conhecem as diffieuhdades e a psychologia fins meios pe-quenos e atrazados, entre a indií-leiença de muitos e a rotina, a mal-dade de outros, ainda assim, for-tateado na firmeza inabalável dcsua vontade, não desanimou erçontou o jornal, quc sc denomi-nou u Echo da Lavoura, em prin-cipios de 1893 napovoaçâo de Ico-nha, hoje Villa c sede do munici-

pio do mesmo nome. neste Kstado.Montou-o e manteve-o durante 3annos ; depois, por circumstanciasimperiosas, que o prenderam amuitos outros negócios, deixou-o eo penodioco cessou sua publici-dade.
O Echo da Lavoura tinha o for-mato de 370x260 mim, quatro pa-ginas, publicação semanal, custamdo a assignaturâs por anno Rs

j0$000. ' 
Sua redacçâo e administração

constavam das seguintes pessoas :Direetor e< proprietário, Antônio
jose Duarte ^secretario e redactor,Maneio H. Vianna: typograirôosdiversos.

Collaboradores : cel. Virgílio Sil»va. drs. Belarmino Machado, pro-fessor Amancio Pereira, profes-sor Theodorico Miranda, major Au-
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"ROCKFELLINA
mm. mmm. ntHOJCACOES: libíisas

Novo produeto, dr incontestável
íxlfò na expulsão dos vermes intes-tmaes, principalmente os denomi-nados «ase ar ides lumbricoides»

(lombngas).
Com base de óleo de chenopo-dium (essência de lierva Santa Ma-na) substancia muito empregada pe

!°a vAmor?; Mv!lcos da P*< >PHY-
r/tooi,,,V'HAL e da humanitária
MIòSAO RGCKFELLER cm todo omundo, è a ROCKFELUNA umafeliz combinação dessa substancia
com a phenolph-taleina, de forma
que, pela accáo vermicida daquellae purgativa desta, se obtém fácil-mente a expulsão dos vermes intes-tínaes, não necessitando de qualqueroutro purgativo, além do que suaacção «exito-secretora assegura ainabsorpeão do chenopodmm nelamucosa intestinal, facilitando alêímo seu poder «antihelmintioo» e evi-tando os phenomenos da iníoíeran-

iva Cla* As pequenas pérolas RÒÉKFFl -
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reliano Nunes e outros.
Es§e semanário prestou bonsserviços a íeonha, porque lembrou

aos srs. Camaristas de Beneventea quem estava subordinada então.'as nessecidades para melhorar oseu progresso e desenvolvimento;
unha uma secção de lactos eocur-rennasJocaes. e outra noticiosa dos
principaes factos do interior e doexterior, colhidos dos jornaesdo Rio de janeiro; jornaes

estes, que, ali, só a redação doficho da Lavoura recebia e maisninguém; e. finalmente, mantinhauma pagina de annuncios commer-
*•-.- I d V, O •

Manda, pois, a bôa justiça quena hora em que sc lembram os
paladinos da imprensa capichaba
haja também um lugar, emboramodesto, para salientar o perseve-rante esforço do cel. Antônio JoséDuarte, ha 34 annos passados.
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LICENÇA \. 511 DE 29 DE bíARÇQ DE 19(#

ATTRSTAIM) HONROSISSIMO
De 11111 abalísado clinico pelotense

Ku abaixo assignado. dbutof em medicin peia íaieudade de Londres e approvado peiapo imo de janeiroí m< rabro de varias sociedades scientificafs cie Inglaterra, presidente do Centro Medico, medico eífectivo dos hospi taès Português de Beneficência Aliemá e Associaçãoíviarquez de Pombal, etc
l i , Aün'n .7!lV,l',,",.,.° <,*'1,1l.).r:>';"io **<*•¦&. muitos aonos na ..unha clínica particular o hospi-talai o PEITORAL Bh ANGfCÜ PKLQTEN8E, sempre coai tíiágBÍficQS resultados. 'Conhecedor de sua formula, encontro-mr habilitada para emillír acercado mesmo e (tosseus eiteitos therapeúücos opunào cònscienqiosa e imparcial, considerando-o, de todos os pre-paragos congêneres, um dos méíKores e maii eííieazes paro deSellar as enfermidades dasmus respiratórias, de tanta Freqüência neste climalPelotas, setembro de l<C>L~ l)r, )\\ K Romatto,

lorma rèéoiíliecida pelo notório A, E. Fícher.
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Km VKTOKIA : DKíMMUIA G. RÒUBA.CB & Co.
O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as phánpa-

cias e drogarias de todos os Estados do Brasil.

 Deposito'Geral: DROGARIA EDUARDO C SEQUEIRA -Relutas
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ASSADUKAS SOB OS SKIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,rachas entre os dedos dos pês, eezemas infantis, etc. saram eni três tempos como uso (lo PO; PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2SO00 rs. na DrogariaPacheco, 43—-47— Rua dos Andradas—Rio. K' bom e barato. Leia a bulla.
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\7 JVera uras
Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são Mais

¦¦¦¦

Perigosos do que o Veneno das Cobras.

Assim disse c assim escrevei! o Or. Peter Grav, distincto Partciro
e ti Médico Kspecialista cle maior clinica na Austrália.

Esta 6 uma Grande Verdade, que o povo não deve nunca esquecer.
De uma carta deste illustre homem de sciencia, qm* recebi eni NovaYork, transcrevo o seguinte:

" Ku sempre odiei e continuo a odiar os Máos Remédios, fabricados
e annuneiados por pessoas ignorantes, qué nada entendem dc Medicina."Sailu. meu caro Sr. Dario Arlhenes de Ávila, que os Máos Reme-
dois sao muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!

Por isto, eu só receito e aconselho qualquer remédio depois dcverificar duranle muito tempo e examinar, com todo rigor, ee realmente
elle ni^Éjin.. a minha absoluta confiança; porque náo tenho o direito debrincar bm a Saúde e a Vida cios meus doentes.

" Foi a fjue fiz com p Regulador Gesteira e Ventre-Livre, quandoclles coiruçaram a scr annuneiados nos jornaes da Austrália c NovaZelândia; examinei-os com o maior rigor, durante alguns annos, emminha clinica particular e também nos hospitaes, obtendo sempre asmais brilhantes provas cie que estes dois remédios sâo os melhores, semduvida nenhuma, os melhores cpie encontrei até hoje.
"São os únicos que inspiram confiança completa e despertam o meusincero enthusiasmo
M Aqui, cm miii^a Tinica, e nos hospitaes, receito e aconselho muito

o Regulador Gesteúz e Ventre-Livre, porque, pelos admiráveis resui-tados que consegui hto tratamento das mais graves Moléstias, pudecerüficar-me que sao remédios de uni Verdadeiro Medico Especialista."

..#**'

Afoitarazão tem o glorioso Dr. Peter Gray de faJlarassim.
Eu também nao posso perdoar que certos indfividuos cpie nao sãoMédicos Especialistas, indivíduos que nunca estudaram Obstetrícia,

nem tem intelligencia bastante para comprehcnder Gynecologia e outrasEspecialidades difficillimâs da Medicina, tenham a incrível audácia, acriminosa inconsciencia de fabricar e annunciar Máos Remédios para acura das mais arriscadas Moléstias das Senhoras!
0 povo não deve nunca esquecer o que disse o famoso medicoaustraliano:

*

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

* * *
fo.r

Dacio Arthenes de Ávila
(Director da Fiscal isa^ão da Propaganda dos Remédios
do Dr. J. Gesteira, nos Paizcs Estrangeiros.)


