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REMINGTON PORTÁTIL
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A rnáçhina de escrever KEMINííTON P01RTATIL è o amigo de todo
momento, o auxiliar e o eeonomizador de todo ò fcejií]Sp.

Para o menino elia ê mais: é uma grande educadora. E' uma mara
vilha mechanica, que interessa, fascina e estimula*

Soletrarão, escripta e leitura correctas, facilidade de composição, mdo

se aprende na ma
do que pode ensinar

A REMINGTON
inspiração pa rao
homem ou mulher,
cousa que escrever,
xa de, apenas, qua ^
tura e pode ser leva i

toda

Vim* ' '

^L\m\A _4B H¦ lm mI bb

S"*&*/vJ^---Í*mKÍym^^^', ¦ ^^^^^B
- v^ki (11 >£*_Sr x.\, ¦>vx>^_ aa+ ¦ -^^*a\'í m

sfr A^^^fti ".1C^^: A^m\mmmm\j\xAJ P

china mais depressa
(| u a lq u er escola.
PORTÁTIL «uma
menino ou menina,

que tenha qualquer
Gabe elia numa cai-
tro policiadas dfe al-
da e u fl a d a em

parte.
Tem elia, ainda por cima, o teclado normal (quatro fileiras de teclas
sem mudança especial para algarismos), bem tomo todos os outros
dispositivos, que apresentam as machinas maiores, de escriptorios.

f—m m m- •

S. A. CASA PRATT - Filial em Vietoria
RUfl JERONYMO MONTEIRO, 69— Caiíja postal 3994

Vietoria — Estado do Espirito Santo
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100

Vida Capichaba
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llc*d. ?» Offlclnas: — Avenida (aplehaba
Telrphone n. 17? — Caixa g>0»tál n. 3853

Kedactoi es : Manoel Lopes Pimenta e E/pidio Ptmentc/
VICTORIA, 30 DE SETEMBRO DE 1927. 
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tado, com que a

Sem

UMFLETÂMOSVcom este numero, o nosso primeiro centenário cie publicações
E, ao fincarmos o marro, que assignala a conquista dessa etapa, senti-

mos-nos em tranquillidadé com a nossa consciência* Si este quinzenario náo
tem lido uma existência esplendorosa-tem, entretanto, sabido Cumprir o
programma dr realizações. ute;s á propaganda dp Estado, rom que o fize-

mos circular em I923í,
Numa terra, como a nossa. onde. até bem pouco tempo, as melhores ini-
eiativas tle ordem particular, fórâ do âmbito estritamente commercial, cedo
fracassavam, justificando os vaticinios agourentos das cassandras pessimis-tas, o termos conseguido que ('sta revista se firmasse no conceito publico e

mantivesse sempre, através de uma centena de edições, o enthusiasmo e o
tomámos sob nossa conta importa, ninguém o contestará, na mais patente

e consoladora das vietonas.
Sem nos perfilarmos á sombra tle orientações politico-partidariaSi temos, entretanto, seguido
rom enthusiaômo, applaudindo-as, as directrizes de cultura e de progresso a que vem obede-

cendo o nosso Estado, neste qüinqüênio fla nossa existência.
Animados; pois. dos mesmos vehementes desejos, que trouxemos para estas paginas, quando
as lançámos, pela vez primeira* aos ventos incertos da publicidade, permaneceremos na pelejaserena, do trabalho, da perseverança, da cordialidade, procurando manter e honrar as tradi-

ções de brilho e dc prestigio da imprensa espirito-santense.
Nesse afan, nosso propósito essencial será sempre definir e exaltar todas as manifestações

apreciáveis, de ordem ifltellectual, que se vão firmando dentro do solo éspirito-santense» no
passado e no presente, reclamando, para elias, a attenção e o Reconhecimento dos nossos

irmãos brasileiros.
«Nâo lemos literatura !» — exclamam ns que desdenham, caprichosamente, da mentalidade

capichaba.
Pois si não a temos, façamol-a : o momento è opportuno,

nâo se caracterizam nunca, através dos séculos, e não se caracterizarão jamais,
pela face impressionante do seu desenvolvimento material—construcções sum-

ptuosas, pontes magníficas, avenidas surprehendentes.
ü façies intellectual é o que define e eterniza, com mais propriedade, eloqüência e firmeza,

a physionomia <io- povos,Lv, agora, que a terra èspirito-santense experimenta os effeitos inconfutaveis de um progressomaterial brilhante, soa o momento de se criar e engrandecer o seu patrimônio cultural, inte-
grandOHO na corrente,, ampla e impetuosa, dos grandes pensamentos de arte e de literatura
brasileira, pelos quaes já somos um povo de posição definida nos mais notáveis concilios

intellectuaes do universo*
Na jurisprudência, na engenharia, na medicina, na pintura, na musica, na poesia, no jornalismo.
cmíim, nas mais variadas expressões da cultura humana, a jovem mentalidade capichaba tem
demonstrado de sobejo, sobreposta á indifíerença de scepticos monomaniacos, os seus dotes

opulentos de comprehensão. assimilação e applicação. de lorma que ninguém duvide das
suas aptidões,

A Vida Capichaba* coordenando e fixando, nas suas paginas, os melhores testemunhos da
pujança mental do Espirito Santo moderno-Ohanann dadivosa, onde nâo surprehende, apenas,
a fertilidade privilegiada do seu solo, mas. sobretudo, a acolhida, fraternalmente hospitaleira,
com que recebe sempre aos que a buscam —espera ser. num futuro próximo, o reposítario mais
completo de nossa evolução literária, transformando-se em indice indispensável dos seus melho-

res valores.
Assim, com esta esperança animadora, continuaremos a trabalhar para que elia, com a

mesma alegria de hoje. realize a etapa fecunda do seu segundo centenário.
Victoria, 27 - ^ .027.

As civilizações
unilateralmente

E L P I D 1 O PIMENTEL
I
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CHARADAS

Que trabalho temos, hoje. paracomprehender a mulher
Náo atire a pedra, seja mais dr-

líeado para com este pobre ínfo
hz—l-2.

Km esquadrão a traz de uma mu*
lher, que furtou uma pedra preoío-sa 2-2.

Xota cjue ua igreja .ninguém mo
Ia, nem a pretexto dr hoje obter
perdão 1*1-1* 1-2.

L* com este arbusto do Peru,
que em minha terra se faz o paude sebo -2-L

Sem motivo, atirou se rm um
tanque do jardim, julgando ser
um abvsmo- * 1-2.

Cupido se viu embaraçado e porisso tornou-se moribundo 2-3.
Vi um macaco, neste momento,

recitando versos -2-3.
A palestra amorosa, (pie entreti-

ve corn Maria, versou sobre bo
toes, fitas, linha etc., etc,

ELECTRICAS
liste mulato tem olhos de poise,

pernas dr insecto, nariz dc ala-
van ca o trabalha como uma ma
china... no jogo—2.

lí por ser mestiço de indio o
negra, traz urucubaca como qual-
quer ave noefurna—3,

Na casa, que nâo tem pão, todos
gritam e ninguém tem razão--3.

Muito dinheiro tem se gasto com
a remodelação de Victoria-

Domingos Dias Soutos

Dl-Oll RAÇÕES DAS l I.TI.MAS
CHARADAS IMPLICADAS

Primavera. Pormalidade Trovador, Trinado. Sopatèta. Caballina.
Cabala, Mentirosamente RebenteContratempo, Paladino. Prosapia.Kepasto, fragata. Trajano. Cltra-
mar, ínnocentemente, Primorosa.

Charadas dedicadas ao nnssn
Jose deira Filho

Mortal, no tempo da vid.;, ,u*!odestino !--2 3.
Dentro de Hercules e uo calemdario vê se o homem ~r)- f

___jrg*r""il!UP*fi
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Limpeza

EÜ Ml ¦
Ms Sr. m

PATCNTC HM469Ô
jM

ÜTOMATICA

í ii Comnieis p«m o Combate
í TueERCULOSE"

VflNTflGEHS OA Es CARRADEUU
W Approvada a usada pelo D. N. do Saúde Publica
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Llmpr/a automa-
tica, asftcjrtirada por
um jacto da_rua
aberto por um pe-
dal, no momento *m
que ok dispositivo*
levantam a tampa
do raao.

DcHAKBf da ajraa
• RfHH ajígretfativoB
para a rêàe do e«-
goto, lo-jío gur o*
encarno» cácm ao
?aao.

Interrupção do Ja-
cto dágua, logo que
o vaso ae fecha com
o abandono do pc~
dal

fnstallação sim-
pies, qualquer hom-
íh* m a faz em meia
h o ra.

IsitHíf

VENDA KM TOPAS AS CASAS DE CIRURGIA,
FEHRAf; KNS R \ RT! GOS SANITÁRIOS

J. GOULART MACHADO & C^ Ltda.
Kua Ufonso Cavalcanti n. 171 — Rio.

Na musica e na mulher temos a
flor —2-2.

liste homem e esta capital nao
passam de uma ave -2-2.

Náo está mal. já íaleí porque é
cântico christâo 1*2.

No começo da duvida íi hahilida-
de Faz o homem 1*2.

Na telemetria. divisei a idade
c deixei de scr inconstante 1-1-2.

De memória, etn bora em Portu-

gal, vejo o povo reunir-se -L2.
Ah! sim; agora percebo a

flor,. -VJ.
A ave e a ilha è ave- -2-2.

• •mem r homem

ra
i i Esta d no homem ê trincheio, o
Daremos no próximo numero

as t\rr\ roes correspoudentes.ua
ordem em que estáo.

Casitji,

rxPiiriririP 1/¦/^•frr.HÍ n Refinação, tríturaçao e commercio de assucarBRefinação, tríturaçao e commercio de assuca
Tem sempre **m stock : Vssucar mascavo, inaseavl-

nho. cryntal, triturado e refinado.
A \ \ I B A 1_ 4. M A lí T I N S :

§ 
( ALX*A IWlAL. 3885—Endereço telegraphico : «.A MARTINS* TELEPH0NE, 1%

Rua Mis ci oi Penixa_, * e Avenida Clefo Nunes 37
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A Senhorita
C À NOSSA professora de
piano. Chama-se Doro-
ifiea, mas ru prefiro rim-
nuil-ii senhorita Dorvmifn.
/'/ uma encantadora CTeatU»
ra. cheia de paciência e,
deli cn deta. Diz a mamãe
que elia teve muitas rfrsil-
lusões fí mu a os, desgostos
amorosos. W por isso,
talvez, qtte o sen sem-
blante *& apresenta, ás ve*
ses, tão meltmcholico.
Entretanto, parece que elia
tabe vencer essas magnas
è tem sempre um doro,
sorriso nos laüios.

DoremifáSf
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^^C^v*. V/~^OMO todos os que pro-
V-/ fessam a nobre arte de
ensinar e abusam do esforço
cerebral e nervoso, a senhorita Doremifá, soffre de enxaquecas e dores de
cabeça com exgottamento nervoso e mal estar. Elia, porem, sabe comba-
ter também os males physicos. Com dois comprimidos de

QiVMSPlRINA
fica alliviada e recupera as energias por completo. Eis porquea professora traz sempre em sua bolsinha. um tubo de
Cafiaspirina." "Isto, diz elia em linguagem musical, me conserva
sempre 'em tom' e dentro do 'compasso'."

AeUm tubo de CAFIASPIRINA e a m#-
lhor defesa que se pode ter rm <asa
contra us dores de cabeça, dentes e
ouvidos: enxaquecas, nevrnlgius. con
seqüências de noites em claro e de
excessos alcoólicos. Ailivia rápida-
mente, restaura as forças e nâo ataca
o coração nem os rins.

bà\ i ER

IVa próxima vez Stellinha me ter o pra-
zer de apresentar-lhes o cavalheiro que
tere a dita de carregal-a nos braçoxf

quando lhe puzeram água na cabeça
o sal na bocea.
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Foot-Bafl
A Commissáo de Desportos da

Liga. está. segundo dizem os seus
membros, empregando todos os
esforços para apresentar um con-
junto"(pie. ao seu ver» nos repre-
sentará condígnamente ro 5o Cam-
peonato Brasileiro de P. B. Que
elia possa organizar uni ttom, eon-
eordamos: mas um conjunto em
perfeitas condições de treino, du-
vidarros. Avalie o leitor amigo que,
até o «lia 23 do mez a expirartnão
estava escalado definitivamente o
scratch, porque ainda oram feitas
experiências de jogadores nesta ou
naquella posição. Julgamos que
esfe trabalho jâ deveria ter sido
executado, pelo menos, em agos-
to, uma ver* saindo que o início
do Campeonato era em outubro.
Ora, o encontro Espirito Santo X
Parahyba está marcado para o
dia 12. Será que os srs. memhuos
ria Commissáo de Desportos acre-
ditam mesmo que haja tempo para
se lazer um entreinamento racio-
nal e progressivo"? Temos em nos*
so poder uma tabeliã paro irei-
nos. arranjada por ss. ss., e quem
a tô, verifica logo que os scrat-
chnteu estão sujeitos a seis exer-
cicios em conjunto e a quatro in-
çiividuaes, contados de 25 de se-
lembro.

Partindo no «lia 9 do entrante.
a embaixada irá merecendo a con-
fiança dos capiehabas, que aqui li-
cam anciosos por boas noticias e,
no emtanio, esperando a cada mo-
mento a sciencia de mais uma der-
rota. para maior vexame e deca-
dfincia do nosso desporto? Equaes
os responsáveis pelo abuso de as-
sim jogarem com o nome tio Esta-
dor Que se perca por motivos su-
penores á nossa vontade, isso é
da sorte. Mas que se náo comsiga
abater o adversário, porque os nos-
sos players não foram submettidos
a um regimen são de entreinamen-
to e dè organização, por negiigrn-
cia exclusiva dos seus dirigentes*
depreciando assim a capacidade
physica da nossa mocidade
crime. Nâo queremos talhar cara-
puças. Dizemos, com a franqueza
que sempre nos tem servido de

norma, a situação critica dos nos-
sos rapazes, que iráo se expor ao
ao ridículo cie mais um fracasso.
Desejamos tâo somente, na quali-
dade de espirito-santenses que so-
mos, que os organizadores do com-
binado, esclarecidos como são. po-
nham em evidencia os seus conhe-
rimemos teçhnicos» para, ao me-
nos. o reVesis nâo ser tâo ver. onhò-
so, como o do anno passado.

Quanto ás experiências que ve-
ri ficámos nos treinos do rnez, que
hoje linda, estamos de acro nio que
o Bellas fique na ponta esquerda,
Mas com referencia ao Paixâo^acre-
ditamos que não passe de uma
e x p e rte n c i a. Tir a r u m fo nt xard. que
por duas vezes provou, lá fora, ser o
único que sabe «dar no couro %
para fortalecer a defesa, que só ti-
nha um ponto fraco t Chrispim),
su mesmo por uma infantil expe-
riencía. Quem «shootará in goata ?
Quem carregará a linha? Quem
sacritiuar-seá para conquistar pon-
tos. afim de levantar o moral do
team ? Será» por acaso, um dos
novos, que esteja nesta obrigação?

Perdoem-nos os srs. membros da
Commissáo de Desportos; si hoje
assim nos expressamos, é porque
a isso nos força a lentidão com
que a direcio-ria da Liga vem em-
tia ndo desse magno assumpto.
Quando em junho,falámos da pre-
paraçâo da nossa esquadra,foi pre-
vendo este «pega-pega» de ultima
hora» Talvez os srs. directores nos
tivessem julgado insensatos, quan-
do emittimos aquelia opinião. Si
fossemos ouvidos, neste momento
estariam mais descançados e com
um coefíiciente de aproveitamento
muito grande. Agora, só lhes res-
ta. si não quizerem pôr a ultima
pá de terra no desporto capicha-
ba, escalar os elementos que me-
lhor possam dar em cada posição
(CRITERIOSAMENTE FEITO), e
submettel-os, nestes últimos dias,
a treinos seguidos e de conjunto.
Depois, é só esperar que a sorte
se condda de nós. O que mais nos
irá humilhar será o juizo feito pe-
tos nossos compatricios sobre a
mocidade espirito-sántense, que.in-
justamente, vai ser classificada de

indolente. e, portanto* de decaden-
te. liste é o fim a que no- conduza
direcçâo da L S. E, S.

Em vista de termos nòtacíp urna
determinada falta de agilidade em
Chrispim e grande falta de coilo-
caçáo em Chinez, damos a seguir
com maior precisão o conjunto,
que decididamente dará o melhor
resultado de quantos possam formar
os mais autorizados e de maior
responsabilidade do que nós. Eil o:
Alcides* Daniel e Eugenílho. Phi-
lernon, Medina e Milton, Bezerra,
Paixão, Salvador, Othelo e Doca.

Nos treinos, a que temos assisti-
dos, notámos o Medina um pouco
indeciso. Acreditamos que seja pro-
veniente da falta de exercício in-
ciívidual ináo queremos dizer que
elie necessite de correr á volta do
campo). Desde que lhe appliquem
aquillo que ó preciso, ficará apa
relhado para oecupar a sua díffi-
eilima posição. Dar-nos-emos por
muito satisfeitos, si. no próximo nu-
mero. que e o de 15 de outubro
entrante. dermos a noticia de um
empate entre o nosso seleceíona*
do e o scratch parahybano. Passe-
mos, agora, a falar sobre o
Remo

Emquanto a secção terrestre da
Liga se debate numa comsumpção
sempre crescente, a sua parte nau-
tica se empenha no magno e pa-
triotico problema da diffusáo dos
desportos aquáticos, já promovem
do regatas por intermédio de um
dos seus clubs filiados, já elabo-
rando e approvando um bem or-
ganizado Código, Assim, o Conse-
lho Náutico nas suas freqüentes
reuniões, nâo só approvou o pro-
jecto-programma de regata, apre-
sentado pelo glorioso «Saldanha
da Gama* para ieval-o a eíFeito
no dia 30 do entrante, como trm-
bem determinou as bases para a
referida regata e discutiu grande
parte do seu Código já elaborado.
Vemos, com prazer, que o pessoal
de mar. está mais disposto que o
de terra. Oxalá que assim prosi-
ga, para gáudio dos nossos rawers,
que bem merecem o patrocinio de
uma entidade autorizada como a
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Liga. Dentro de alguns dias $ po-
vo de Victoria irá assistir a uma das
festas, que mais aprecia. Louvamos
a resolução de o «.Saldanha» in*
chúrtnu seu programma, um pareô
decanóe a um remador, quc, acre-
ditamos, será concorrido pelos ou
tros elubs, (jue disponham de ta!
gênero de embarcação, lòicilmen-
te se comprehende (pie o fim dos
directoreg do glorioso club náo
Foi outro senão preparar o cspin-
to do povo víctoriense e prevenir,
aos nossos roícers. que. no anno
vindouro, a Liga tem desejo de
instituir o Campeonato do Rema-
dor do Espirito Santo» nesse typo
de barco, que» por sua importar*-
cia. ardorosamente será disputado.
Cumprimentamos o «Saldanha cia
Cama» por sua iniciativa e alme-
íamos á Secçáo Náutica da Liga
os nossos fervorosos votos de
prosperi dades.
A quem interessar

I leveriamos» hoje, segundo a nos-
sa promessa, continuarmos com
as nossas suggesiões de entreina-
mento. Porém, coxo além da tal ia
de espaço, temos andado muito
atarefados. não só em observarmos
os trabalhos da Commissão de
Desportos, como tambem os dr
Conselho Naut<co. não nos foi pos-
sivel satisfazer aquillo uue pro-
mettemos. Terminamos»dizendo que
procuraremos tudo íazer para, ao
menos, dar uma ligeira noticia
sobre o encontro Captchabas \ Pã-
rahybanos, uo próximo numero.

Edukeeper
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Acompanhadas de seu extremo-
so pae, nosso prezado amigo. sr.
João Nicolussi. tiveram a bondade
de vir a nossa redacçáo as gentis
senhoritas Haydée e Cecy Nicolussi
trazer-nos suas despedidas, porseguirem, hontem. com destino ao
Kio de Janeira, onde a ultima vae
continuar o seu curso de pintura,
brilhantemente iniciado. A senho-
rita 1 taydée, nossa collaboradora
dc fascinante mérito literário, de-
morar-se-á poucos dias na metro-
pole brasileira.

Desejamos que ambas tenham
feito hôa viagem.

Regatas
Do dr. Jair Dessaunc. I? secre-

tario do Club de Regatas «Salda-
nha da (.ama», recebemos um oi-
lieio em que nos participa quei do
programma das regatas a serem
realizadas na bahia desta Capitai,
cm 30 de outubro próximo, consta
um pareô dedicado á imprensa.

Pelo que nos toca. nossos agra-
Uecunentos. ; ... *

Companhia Cervejaria

BRAHMA
TEUTONIA

BRAHMA TER

MALZBIER

as çeruejas sempre preferidas
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN--

Rua General Osório, 8-IO
VICTORIA

— Estado do Espirito Santo —

ií

Centro dramático «Ferreira Coelho»

O sr. João L Lopes participou-
nos» que, na cidade do Espirito
Santo, se fundou, recentemente»
uma associação recreativa, que to-
mou o nome da epigraphe supra,
de que o amável ofüciante é se-
cretário, sendo seu^ companheiros
de directoria os srs. Emiliano dos
Anjos, Clemcntino Barcellos e Mi-
guel de Aguiar.

A çstréa desse grêmio estava
marcada para 24 ultimo com a en-
scenaçáo, por amadores, do drama
Os dois sargentos.

Agradecendo a communicaçâo»

desejamos ao Centro dramático
«Ferreira Coelho» vida longa e
victoríosa,

Guarda civil
Para assistirmos â solennidade du

apposição do retrato do exmo. sr.
desembargador j. A. Lopes Ribei-
ro, Secretario do Interior, numa
das paredes áa Inspectoria da
guarda civil, nesta cidade, fomos
distinguidos com um convite* firma-
do pelo sr. Pedro Bó*» fnspector
da referida Guarda.

Gratos.
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Continuo com a tateia árdua e
espinhosa de mssertar a respeito
de regimes de verbos, no intuito
de proporcionar algo de útil e pro-
vei toso aos que teem a paciência
de ler estas maravalhas.

Desta vez, caros leitores» vou
tratar do verbo avisar, um dos
muitos que estorvam e affligem a
penna de e^criptores, pouco ades-
irados no que diz respeito ao nos-
so donoso e elegante idioma,

O verbo avisar reveste-se de
quasi todas as formas de predica*
ção,

Com freqüência, deparamos em
avisar vários regimes na mesma
accepçâo e varias accepções no
mesmo regime, como ao adeante
teremos occasião de ver.

Vejamos os múltiplos significa-
dos, que lhe dão os maiores voea-
bula ris tas :

«AVISAR. Fazer aviso», diz o sa-
bio, o doutíssimo RaphaeJ de Biu-
leau.

Frei Domingos Vieira, que estu-
dou a nossa lingua com metíeuío-
so cuidado e esmero, dá a avisar
as seguintes accepções:

«AVISAR, v. a. (Da baixa latim-
dade advisare, dando-se a synco-
pa do <d». como em amoestar).
Advertir, dar aViso» precaver, par-
ticipar, noticiar, anuunciar, ad-
moostar, censurar, repreender, aca.u<
telar,

Avisar-se, v. re//. Dar-se avi-
so ou noticia de parte a parte», pôr-
se de aviso, advertir-se» oceorrer,
lembrar se, aeautelar-se»,

(Vide. Diccionario da
/Língua Portuguesa, T, I.,
pag. iú\ot 3a cõlumna).

Antônio dè Moraes Silva, a maior
autoridade em lexieologin portu-
guesa, discorrendo sobre o verbo
avisar* conferiu lhe os seguintes
significados :

«Vigiar, tomar noticia, informa-
ção: porém avisamos a terra, o
melhor que pode ser. fned. 3. f. 29.

Aconselhar, ficar, estar adverti-
do como de obrigação. Aeautelar-
se', velar-se. andar sobre aviso.
Avisar-se de alguma coisa: lem-
brar-se para usar delia : v. g\ «quan-
do os nossos se avisarom deito:
attentaião. advertirão nisso, liied.
2. 456. Arraes, 9, li.

Tomar conselho, para se fazer
mais avisado e sábio. Ord. Af
1.59. pr. acordando-se, e avisan-
do-se sobre elias: as coisas que

hão-cie fazer para as acertar: gaví-
sar-se do que lhe compria . fned-
3.46.

Aulete :
«Fazer reflexão em alguma cou-

sa: Avisara-se daquelfás dissipa-
ções tanto a tempo...

Tomar parecer, deliberar-se em
sua própria consciência: Avisan-
do-se do que devia fazer naquella
conjum tura.»

E* verbo, que tanto se pode usar
no caracter transitivo-directo. como
transitivo- indirecto, hitramitiva e
pronominal reflexivo.

O seu caracter como transitivo-
directo, é hoje, pouco usado. Moraes
cita um exemplo colhido num dos
três tomos dos Inéditos da Histo»
ria Portuguesa, dados ã luz pelaReal Academia das Sciencias.

um
aa 11 ¦ a

aa II «a
«a

,^-®!?'r
&s>s X^#ilv "S X *t$f or\ Yz

*\ DIAS fi
L

Repare a leitora que neste
circulo estão marcados os dias
exactos em que a sua saúde
pôde, lhe voltar por completo,

„ caso esteja soffrendo qualquer- uma dessas torturantes enfer-
midades das Senhoras.

Basta usar o EUGVNOL,
que r remédio de incontestável
eííicacia nas Inflamações, Coi-
licas de Ctero e Ovarios, Sus-
pensão, Hemorrhagia» Hemor-
rhoidas. Anemia, Flores Bran

cas, Corrimento, Manchas
do Rosto.

3:

Vende-se nas Pharmacias
e Drogarias.

¦ a Iaeai 11

Bi* ío :
aporem avisámos a terra, o me-

lhor que pode sen*, Ined. 3, t 29.
Avisar ahi íoi tomado como

. transitivo directo, significando vL
giar.

Em Aulete encontramos o exem-
pio seguinte (Diccionario Contem-*
poraneo, T. í, pag. 261):

Avisei o a tempo», ou prevê nho,
informei-o, aconselhei o.

Camões depara-nos também um
exemplo:

t;A fatídica Cerva que o avisa».
ILusíadas» canto VIU,

est. 8).
O emprego hitrunsitivo e transi-

tivo indirecto deste verbo r mui
commun e o numero de suas ac-
cepções. em taes regimes, é va-
ríadíssímo.

Para prova esta asserçâo, sirvam
de testemunhas os exemplos abai-
xo, cujo valor clássico ninguém
terá o ousio de contestar.

Ordinariamente o verbo avisar
construído com aceusativo de

pessoa e com preposição de paradenotar o objecto acerca do qu I
se dá noticia :

Avisei-o eie minha fuga, pedindo-lhe meios para subsistir em Ma-
drid*.

(Camilo C, Branco, A
regickla, pag. 86).

«Na véspera da separação, An-
tonio Leite renovou a Bernardo o
cuidado de procurar Angela, e avi-
sado do que soubesse».

(idem, A Filha do re-
gicida, pag. 94),

«Avisar o irmão Vasco de quelhe quero falar».
4 Ai* Her eu lano* Monge

de Cistêr, T. I, pag, 127).
«Como usasse de verbosidade

ai mia, o avisou desta falta um dos
cortesãos circum<*Mantes».

(Pe. M. Bernardes, Nova
Floresta, T. íí, pag. 235).

Peiagío avisara sua irmã do lo-
gar em que existia,.,*>

(Ab Herculano, Enrico,
pag. 467).

Com dativo de pessoa (que re-
cebe aviso) e com a preposição de:

«Ü presuposto e principal inten-
to da comedia foi sempre com seu
exemplo avisar ao povo ae seus
vícios».

(Dica da Academia,
apud L. Freire).

«A fama deile avisara ao povoRomano Jc/que \h<z convinha lazer •



30-9 92 7 V»DA CAPICHABA - 9
jjj

Industria S. JORGE K n

ttt" íi^raw«Mi-'Cí,!^.ft.i««iJi.,t/«w«;..f,.^.^ —At--Ttjiünmití,ta.

ll

Fabrica de massas a/imonticias
REFINAÇÃO DE ASSUCAR

Vendas por atacado

JOSÉ KASSAB
RUA DO COMMERCIO, 16

Caixa postal, 3987 Teleph., 308
Tel egram m as Pussoh

Viotoria— B. E« S;nHn

Armazéns para fornecimento do pessoal dd (
E. F, Vietoria a Minas

F1HAES Nü ESPIRITO SANTO :
Porto Velho, João Nelva e Escura

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

«EstrelJa», em João Neíva.
Códigos: PARTICULAR E «RIBEIRO»

Telegrammas «OLlÀRES»
relephone, 31 Caixa postal, 3Ô41bwwmiwwíimib hbb iimn _____¦ iá mm
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0 naufrago, que não vae na onda. appeíia para o JATAHY PRADO a única salvação para a sua Bronchite
Nao acceiteis melhor e nem tão bom, porque náo ha outro que o iguale.

D i st ri b u i cl ores: ARAÚJO FREITAS & Cia, - RUA DOS OURIVES. 88 e 90
'•-.-iiM-ioa -I i \K>,\< » ]>K ITAIHÚ, 17 — Kio de janeiro
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PONTES & SILVA •
IMPORTADORES E EXPORTADORES DE GE- SNEROS DE ESTIVA. FERRAGENS E LOUÇAS *
hncl. teteg. Mana Código cRibeiro* |

*

a
*

Caixa postal, 3735 —Telephone, 75
Vietoria — E. Santo~RUÀ DO COMMERCIO, 5«~
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(ASA LIBANEZA
Bichara & Sâade

Completo soribmnio de fazendas, modas, per- [
fuma rias, chapêos, calçados, etc.

Especialidades em artigos finos e fantasias.
Preços razoáveis

R. DERONyMO MONTEIRO,9—VICTORIA
D
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DO ESP. SANTOS
KJEX O3oc*x3aaa^

uVíont. Luíit. T. I. fl,
294, coi. 3, apud R. Blu-
teaub

Com ace usai ivo ou dat ivo de
pessoa e uma preposição indica-
tiva:

sAvisole tambien r/é (//rr c/ ene*
migo sr- a per cil) ia para acometer
las dichás plazas».

(Cuervo. apud. L. Frei-
rei.

*éivisa*lhe.de qn< lenho provas
em contrario*.

(Tdem),
«Aviso o auditório de que possuo

revelações por íazer».
( Idem).

Com uma proposição subjutitiva:
«...o qual os avisou que se reti

rassem logo, porque estava el-rei
determinado aos matar».

(Pe. M. Heruardes, ol>*
at.. I. IL pag. 27. apud
llelio Ribeiro, Revista de
L. PoriÍfgue$a,n, 36, pag.
88).

*Avi$ãnd0'0 por via d- lume na-
tu ral i impresso ha mesma alma. e
pela sua lei, de que conforme obras-"se assim lhe seria reti ibuido, já pre-
mio, já castigo».

lidem, ihidem, 1,\ V,
pag. 446, idem. ibidem/,

Com aceusalivo de coisa. Neste*
caso passa a ser dativo a pessoa
que recebe o aviso (diz Laudelino):

«Nâo deixam de avisar ao cura
o qne havia de fazer Dorothéa».

(I .audelino Freire i.

...lhe avisara o que havia fie
trazer outro dia».

i Idem).
Com uecusativo de pessoa e com

a preposição para;
«ÂVÍsandihO por qualquer pre-

texto, para que náo fosse».
(Camilo C. Branco, J/ys-

terios de Lisboa, pag. 72).
«Damos fie comer aos eaens.

para que nos avisem, se vierem
ladroens».

(Cicero, apud Bluteau).
forno pronominal reflexivo sáo

autorizadas as seguintes construo
ções :

«Todo o sages ou discreto, an-
tes que comece a causa, deve de
escoldnnhar até onde chega o seu
encarrego, assim como aqueíle que
de todo se deve prover e avisar»,

A/urara» apud IL Vi-
cira).

«Concerto entre nós íoi tratado e
[feito.

Que nenhum da fronteira doutro
entrasse

Sem que particular recado estrei*
\ío

Da tenção hum ao outro se avi»
fsasse».

(Lobo. idem).
Na passiva, o nome de essoa

apparece com o sujeito:
<Foi logo avisado D. João da

resposta de Ema».
(Camilo C. Branco, Es-

trei tas Propicias, pag. 62),
Q verbo avisai, empregado co-

mo hitransitivo. pode figurar no

dísf urso sem a preposição de, em
alguns casos,

vejamos o que disse a este res-
peito o sábio philologO Mario Har-
reto:

«Ao sr. Gaspar Coutinho decla-
ro que <; correcta a frase: Aviso-
o que vou lançar mao fie outros
projectos». embora alguns gram-
maticos arrugem a testa com a
omissão da preposição de*,

João de Barros, grammatieo no-
lavei e escríptor de renome, em-
pregou avisar com a omissão da
preposição dè:

«O qual io^o avisou os Capitães
que em nenhuma maneira sahis-
sem fora*.

(Década, a pod Domin-
gos Vieira).

Era costume dos nossos classí-
cos o calarem a preposição de
antes de uma oraçáo integrante
de i/ue, e sáo quantiosos os exem-
pios que validam esta syntaxe.
Dentre rlles citarei, apenas, mais
flows:

<,..o qual os avisou que se reti-
rassem logo. porque estava el-rei
determinado aos matar*.

i Pe. M. Bernardès, ob.
cit. I, ll. pag. 27),

<E nesse caso ê preciso avisa-la
que se mude quanto antes».

(Camilo C, Branco, Os
brilhantes do brasileiro,
pag. 51).

Castello, setembro de 927,
Mestre-Escola
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Alfaiataria (%abeau
üsiRoupas civis e militares
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— sob medida —
TERNOS DE «FRACKS.» CASACAS, «SMOCKINGS»,UNIFORMES MILITARES. ETCl

«BQNETS.» CAPOTES. PLATINAS. BANDEIRAS E GALÕES

&

Rua Jeronjmo Monteiro, 11- Phone, 207 VICTORIA -Caixa postal. 3762J
nmraxmn-n-ni^^ ttt-: i :?Tt1ji

A «Vida Capichaba» assegura a bôa qualidade dos producios, que annuncla.
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ínaugurou-se, ein lim,-u salão da
E. Hi de Belfas Aries»

Muito Concorrida a solennídadc
,i que nao con.pareceu* porem, s
exa, d sr, Washington Luiz.

Por que? Aquelle viveiro tle ar-
listas tem, ultimamente, estado em
Eocò pelo sem numci o tle questtun
cuias e perlidías de iodo o tam a*
nho o jaez.

O leitoj fará nma idéa»
Pondo cie parle essa desagrada-

vel còiisideraçãò, podemos ciar lar-
gas á nossa admiração por tudo
o que vimos, numa visita rápida
âs galerias, onde as telas se elis-
põem r.»m muita arte, o que, até
um certo tmnpo. náo sc encontrava.

Vamos tratar, rapidamente, dos
artistas que têm nome Feito, abrin-
do èxcopçàü para um novo, Lui/
Abreu, uma vocação Lem viva.
uma linda pi "mossa-

Ds mestres apresentaram se com
ii ubalííos assas dignos de noto.

Km es( uiptura, Rodolphu I ter-
nardelh. o < unsagrado mestre da
estaiuana. expõe Busto em gesso,
onde se vê uma lechríica admira-
vel.

Corrêa Lima. iilustre discípulo
daqüelle insigue esculptor» actual
Directui cia Escola, eom O Pro-
gresso (estatua em bronze), deta-
lhe do monumento á Republica» que
se;á erigido na cidade de Nietho-
roy, apresenta um trabalho de exe-
( uçáo magistral,

ÀnUmino Mattos, este anno, dá-
uos uma série de trabalhos exce)-
lentes, tintre outros, Guerreiro an
tigo (mascara), Tronco dc athletu
(mármore) e Dôr supre/na são opti-
mas concepções.

Besta humana, de Armando Hra-
ga, <; obra cheia de verdade e fir-
mexa. Vésperas,dt Humberto Coz-
/.o, desperta sympathias pelo seu
creador,

Eva moderna, ste Francisco cie
Andrade» é um iraLalhoopiimo.de
verdadeim artista.

Ubirajara, O arrependimento de
St. Ihihert, Evat O puto da onça,
Carne e Espirito, respectivamente
de JostS Pereira Barreto, Josephi
na de Vaseoneellos. Ilonorio Cu
nha Mello, Magalhães Corrêa (Ar-
mando), são trabalhos de real me-
recimento,

E, para terminar essa parte da
chroniea. uma palavra acerca do
Retrato de um cnliéga. de Alfredo
Herculâno, que dá um testemunho

de muita segurança e eonhecimen*
to da sua arte. L uma cabeça ma*
gntíiea, trabalhada eom fidelidade
absoluta. Hello trabalho.

w w

A exposição de pintura è um
acontecimento importante, nâo sé
por apresentar artistas ile mérito
comprovado, e de nelía figurarem
telas de mestres,como lambem por
possuir os quadros dr Oswaldo
Teixeira, que lá estão alinhados,
assombrando, encantando os visi-
tantes e arrancando uma série de
commentarios. alguns pérfidos, ou-
tros. porém, na maioria, cheios de
admiração e respeito, digamos. euL
to peio jovem pintor genial, prodi-
gio desta terra tâo dadívosa. que.

segundo Caminha, em se queren*
da nel Ia* dar se it tudo»

Que dizer de Oswaldo ?
Já disseram tudo os críticos e-

ha pouco, acabamos de ler uma
chroniea de Saul de Navarro» in-
seria no «Correio da Manhas de
de 'Ji deste, que diz tudo o que
de Oswaldo Teixeira possa dizer
um espirito equilibrado, unia tnteL
ligencia serena.

Todas as expresssões elogiosas
sáo insignificantes para dizer do
valor dos seus quadros.

Crepúsculo de Don Jnan é uma
obra prima.

Mudonna do silencio^ Ventts Lott*
ra, Festa da terra, Flor de abys*
mio sáo tídas manistraes, cheias

•¦
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porque c a única que, cada vez que
sc usa, afia a sua própria lamina com
perfeição absoluta. Por isso, cada
uma das suas lâminas offerece o
máximo dc côrtc c o máximo dc
duração.

i Wet
*A ai a lha

de
segurança

I ^ítíHStrop

s:

A' venda n&s boas c&s®s
luio Sírop S. R. Co. of Brci^ll

C. Postal, 2782 RIO

112 II :s ii ii • a
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de colorido, energia s perfeição,
Muita vída, sobretudo.

Os nossos v^tos sinceros sâo
para que Deus dê a essa revela-
cão, a esse jovem pintor genial, a
saúde, a calma necessária para
que possa ainda enriquecer o nos-
so patrimônio artístico com traba-
lho do vulto dos que têm execu-
tado até agora.

Entre os mestres, quc concorre-
ram ao Salão, este anno, destacou*
se Henrique Bernardelli, com dons
retratos* dons trabalhos de grande
v a l o r; {i. A m o e d o. re t r a to ; Mo d e s *
to Brocos. com Inspiração >.é" À
Mangueira; Antônio Parreiras,Nor*
deste; Lucilío de Albuquerque, O
Dedo de Deus e A grande arvore;
Augusto Bracet, Posando (nú);
Joáo Timòtlieo da Costa, O tran-
co. O esculptor e Raul Pedernei-
ras, Nua em peito. A descoberta.

Km seguida encontram-se telas
bem trabalhadas de André Vento,
Flor do liarem; Maurício Wellish,
\{on râf)$ famitier; Alcebiades ML

i" a i 'i d a f fia a ilf ls la nd; t' a dos C h a u _>
berlland, frupicheiros. ia uno; Da-
kír Parreiras, Aiuloyassi>, Edgard
Parreiras, Cl limos lampejos; Edu-
ardo Bevilacqua, Paisagem; Euge-
nío Sigaucl, Os átomos da mutHa
raça mestiça; Sarah Vdleias
gueírecio* VàUtosa. Estudo de mi.
Etyst tt Visconii. A misade. Manha
hrumosa, Retrato; Theodoro Bra*
ga, Mttiruk itã fiem Ia amazônica);
C * a g a ri n í'» í fa s t ida o, B s p un t a. *l s •
waldo Teixeira da Rocha, Lago ttu
quinta Imperial. Escombros de rc-
tf to solar; nr lando Pery, Tentação*
Funeral; Muriílo Lagreea, Pensara
do nel te; Mario Tu! lio. Paisagens;
Manoel Santiago. Manha cm Ica-
ruhy, C *urgueiros; 11 e re w i I rajá,
Rosas e outros, que nâo citamos
por nâo díspormos de espaço e
precisarmos falar em dons nomes.
sendo que um bem conhecido, Le-
vino Panzeres e outro ainda novo,
que ora estreai de modo bem aus-
pícioso, Luiz Abreu,

Os quadros de Panzeres esiáo

mx \JJkmmJmJmmmm\ - ¦- m -<¦ > ¦ . *. U. : ixcczzn ninxn.
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O MELHOR RARA TOSSE E DOENÇAS DO
PEITO - COM O SEU ÜSO REGULAR;

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

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviam-se promptamente as crises (afflições)
dos asthmaticos h os aceessos da coqueluche,
tornando-se mais ampia e suave a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim comoas mflammações da garganta.
A msomnia, a febre e os suores nocturnos desapparecem.
Accentuam-se as forcas e normaíisam-se asfuneções dos órgãos respiratórios.

^AZIJTlXn^^J^U- • : anun unxm mnm
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na prmmim sala, á direita de quem
entra no salão de esculptura*

Um delles. Murmúrio da tarde,
de grandes dimensões, prende pela
simplicidade de fàctàra, harmonia
de linha, emíim por aquelia nota
vHadít, my,süea, toda delle, deS9C
bellò pimor capichat>h; dtáçípiiío
de Bapttsia da Costa-

Levi no fa/ i\ paisagem Com a
perfeição do mestre, tão quu ido,
imprimíndo-lhe üm sentimento es*
pecíf.d. algo de profundamente poe-
tict>> que prende o observador e
fal o, si fôr Momador, mergulhar
nnqueíías $àmbrás< naquella vege-
taçáo sitenciosin como cm preces.

Murmúrios da tarde é- uma in-
spira.çiOi talvez, bebida nos ver-
sos de Narciso de Araújo:
*Eu rtn«I*» «:íuv?r '¦"'!¦¦ y tofi'uríni:%s <lç preccr
Vns. ímtranirw?. >\» .«mcir, wm fru-fr« «lc

f segredo*»»
Ao traçarmos essas linhas, pen-

gamos nas injustiças que tem fei-
to ao grande discípulo de Baptis-
ta certo meio artístico da nossa
urbs.

í n 11 e pe n d c n t e. t r a 1 >a \h a «io r. esíor-
çad.Oi com tuna visão segura da
vida, Levino Fan/.eres sorri para
os que o apedrejam de toitge^ pa-
ra esses mesmos, que náo deseja*
riam veLo. si elie fosse um bohe-
mío e os procurasse para pedir
uns nickeis*

A o fus de viagem completou os
trabalhos apresentados por esse
notável paisagista, impressões co-
iiídas no Estado de S. Paulo, ha
bem pouco.

Sâo pequenos trabalhos, de pe-
quenas dimensões* mas onde se
encontram grandes qualidades e*
sempre^a technica perfeita do autor.

Apiiareee no salão, este anno»
LiiÍ2 Abreu, por certo um artista
de muito talento.

E* um desses lutadores compe-
netrados do seu dever de homem,
que tem um ideal, affagando o so-
nho com um carinho profundo, um
espirito sincero-, com uma visão,
perfeita tia Arte e do Bello.

Abreu tem progredido bastante
e ê «li* esperar que, dentro em
pouco, appare.ça ahi, cie sua lavra.
qualquer cousa, que surprehenda e
«i g rad e i m m e n sa m e me.

O seu trabalho Retrato e paisa-
gem impõe-se por um sem nume-
ro de predíeadosi entre os qua.es

destacam : ¦ simplicidade é; in-
sp tração.

0' salão-, este anno, está, pois,
como se vò, magnífico* uâo só por-
que em trabalhos dos mestres'»-
e de t a l e n to' far í I b ah ii ss i m o, co m o
Oswaldo Teixeira, como também
por apresentar obras de .outros ar*
ii atas, excellentemente executados,
de muito valor*

Joakim Cruz
Rio, agosto de 1927,

Nossos annuncios facilitam e apressam o augmento dos depósitos bancários.
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AU BON MARCHEET Completo sortimento de aii n^àl | j a r%_^\i IJEM Casemiras finas e arti-\3
3 fazendas, modas, arma-

rinho, perfumarias, cha-

peos. calçados, etc. °an^_ ™^*_*l'"™'""^ Eapacialidada em adi
gos finos

gos para alfaiates

M

Sempre modas e novidades
* Preços razoável*

Ibrahim & Filhos

--

ftfa

6, RUA JERONYMO MONTEIRO. 6 ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO

CAIXA POSTAL 3805 TELEPHONE N. 7 Estado do E. Saato VICTORIA
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O PIL O G B N I O
serve em qualquer oaso
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Sj já quasi não tem, serve-lhe o PILOGENIO,
porque lhe fará vir cabelio novo e abundam
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
(IENI0, porque impede qut o cabelio continue
a cahir. Si ainda tem muito, servr-lhe o PI-
LOGENIO, porque lhe garante a bygíatie *áo

( abcllo.
Aindu para a < \IIikkAo da caspa

Ainda para o tratamento cia barba
e loção dt toilette.

PILOGENIO, sempre PILOGENIO!
A venda em iodas as pharmacias, drogarias

c perfumarias.

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamento verdadeiramente ideai para
Crianças, senhoras fracas c < onvalescentes è
o P-Koapfro-TlTLlocol Granula* I
do de Giffoni. Pelo ecphospho-calcio phyiio-
lógico» que encerra, afie auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos. repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; e pelo «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-
mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada t o
peso do corpo augmenu. V7 o fortificante in-
dispensável na convalescença da pneumonia.

da tnfluenza, da coqueluche t do
— — sara ai p o —

Receitado diariamente pelat summlda.
cl v % ni o cl IO a g cl # 11 a OI d a cl 9 9 d o íi Eitados

Em todas as pharmacias e drogaria»,

Deposito : Drogaria Giffoni

Rua l" de Marcn 17 - Rio (Jt Fantíro
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JYPHO PREMIA, ÍNFEÇÇQES intestinars e *s *•*>;iiii iv*/ i/ORMINA, precioso antiseptíco, desinftctantt
Em tadas a» ph ar mae* Ia* e drogarias — Deposito DROGARIA GIFFONIRua 1- de Março, 17 Rio de Janeiro

irelho urmano. evitam-8t, usando PRO
e diuretico. muito agradável ao jpaladar
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BELLEZA DA MULHER lll

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

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

A ' venda em ioda a parle.

LABORATÓRIO DO «5ABÂ0 RU550»-RI0

ii

::i Iaaaa

Qutm annuncia nesta revista, revela apurado sento commercial.

.Ír
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Reviu a casa de tijollos verme-
lhos. revestida dc roseiras bravas
e de rnadrcsilvas, que habitava,
em Riehmondj miss Âlii e com seu
tio, e onde o havia introduiidoj
em sua primeira viagem á togla-
terrai uma dessas cartas de re*
comiueudaçáo, eujo effeito ordina-
í lamente se limita a um convite
para jantar» Lembrou-se do ves-
tido branco dc cassa da índia, or-
nado de uma simples fita, que Ali-
ce» sabida na véspera do interna
to. usava nesse dia. e do galho de
jasmins» qne rolava na cascata (Je
seus cabellòs, como uma flor da
coroa de Ophelia, levada pela cor-
rente, e de seus olhos, cie um azul
velludoso, e de sua bocca um pou-co entreaberta, deixando ver os
dentinhos de naear, e cie seu pes-coco frágil, que se alongava como
o de um pássaro nttentó, e tle suas
vormeJhidóes súbitas, quando o
olhai do joven gentleman franeez
encontrava o seu.

O parlatorio de madeiramentos
escuros, com cortinas de lã verde,
ornado de gravuras de caça á ra-
posa e de steepiechases coloridas
com O tom vivo das íllummuras
ingtezas, reproduzia-se cm seu ce-
rebro corno numa câmara escura.
O piano expunha sua enfiada de
teclas semelhantes aos dentes de
«mu velha fidalga. A lareira, orna*
• Li com um ramunculo de hera da
Irlanda, fazia reluzir sua placa dc
terrp fundido, lustrada com plumbagina; as poltronas de carvalho,
com pes retorcidos, abriam os bra-
cos guarnecidos de marroquim, o
tapete .exhibia suas rosaceas, e
miss .Alice, tremula como uma
folhai cantava com a voz mais
adorável men te desafinada do num-
do. a romanza de .Anna Bolena"deli. non vofer costringere", quePaulo, nào menos emocionado,
acompanhava Fora de compasso,
emquanto o commodore, entorpeci-
do por uma digestão laboriosa e
mais cnrmczim que de costume.
deixava desusar para o chão um
colossal exemplar do Limes com
supplemenío, Depois a scen.a mu-
dava : Paulo, tornado mais intimo.
tinha sitio convidado pelo eommo
dore para passar alguns dias em
seu cottage n ) Lincolnshire*». Um
antigo castello feudal, de torres
ameiadas, de janellas gothicas, meio
envolvido por uma immensa hera,
mas arranjado interiormente com

todo o conforto moderno, elevava-
se na extremidade de uni gram-mado, cujo ray^rass, cuidadosa-
mente irrigado e calcado, era liso
como o velludo; uma alameda de
areia amarella arrendondava se em
torno do relvado e servia de pistaa Alice, montada num desses po-nies da Eseossia, de ermas desça-
belladas, que sir Edward Laud-
seer gosta de pintar, e aos quaesdá um olhar quasi humano. Pau-
Io. num eavallo baio cereja, que lhe
emprestara o commodore, acompa-
nhava miss Ward em seu passeio
circular, pois o medico, que a acha*
ra fraca do peito, lhe receitara
exercício.

Outra vez uma leve canoa des-
lisava no largo, afastando os li-
rios aquáticos a fazendo voar o
martim-pescador sob a folhagem
prateada dos salgueiros. Alice re-
mava e Paulo ia ao leme; como
era linda, na aureola de ouro quedesenhava em torno de sua cabe-
ça o chapéu de palha, atrave sado
por um raio de sol!

Inclinava-se para traz» para pu-xar o remo; a ponta envernizada
de sua botina cinzenta ãpoiava-se
á prancha do banco. miss Ward
náo tinha um desses pés andalu-
zes, curtos e redondos como ferros
de engommar, que se admiram na
Hespanha, mas seu tornozello era
íino. o peito do pé bem arqueado,
e a sola de seu borzeguim, talvez
pouco longo, náo tinha dois dedos
de largura.

O commodore ficava atracado á
margem, não nor causa da sua
grandeza, mas rio seu peso, queteria feito sossobrar a frágil em-
barcaçâo; elle esperava sua sobri-
nha no desembarcaclouro e deita-
va-lhe, com um «andado materna!,
uma mantil.ha sobre as espaduas*
com medo que cila se resfriasse;

depois» o barco preso a sua
estaca, voltavam para lanchar no
castello.

Era um prazer vêr como Alice,
que ordinariamente comia tanto
quanto um pássaro, cortava com o
sacca-boccados de seus dentes na-
carados uma fatia rosea de fiam-
bre de York, delgada como uma
folha de papel, e devorava um pão-zinho sem deixar uma migalha pa-ra os peixinhos dourados rio aqua-
rio.

Os dias felizes passam tão dc-
pressa ! De semana em semana.

Paulo adiava seu regresso» e os
beílos tüífüs de verdura du parque
começavam a revestir-se dc tons
amarellados; fumaças brancas ele-
vavamse pela manha do lago. Ape*
sar do a nei nho» que o jardi neiro
manejava sem cessar» as folhas
seccas juncavam a areia da ala-
meda; milhões de perolazinhas ge-ladas scintillavam na verde reíva
dos taboleiros. e. á tarde, viam-se
as pegas saltitarem, questionando
através do cimo das arvores fies-
pidns.

Alice cmpallidccia sob o olhar
inquieto de Paulo, e apenas con-
servava duas manchazmhas roseas
no alto cias maças do rosto» Fre*
quentemente tinha frio, e o mais
vivo fogo de carvão de pedra náo
a aquecia.

O doutor parecera inquieto» e
sua ultima receita prescrevia a
miss Ward passar o inverno em
Pisa e a primavera em Nápoles.

Negócios de familia tinham eha-
madu Paulo a França; Alice e o
commodore deviam partir para a
Italia, e a separação tinha-se dado
no cães de rolkestone» Nenhuma
palavra fora pronunciada, mas miss
Ward considerava Paulo como seu
noivo, e o commodore apertara a
máo do rapaz de um modo signí-
Reativo: não se esmagam assim
sináo os dedos de um genro.Paulo, exilado por seis mezes»
tão longos como seis séculos paraa sua impaciência* tivera a felicí-
dade de encontrar Alice curada
de sua languidez e esplendente
dc saúde. O que ainda restava de
infantil na moça havia desappare-
cido ; e elle pensava com embria*
guez que o commodore não teria
nenhuma observação a fazer,quan-
do elle solicitasse sua sobrinha
em casamento.

embalado por essas risonhas
imagens, Paulo adormeceu e .só
despertou em dia claro. Nápoles
jâ começara sua algazarra: os ven-
dedores dágua gelada apregoavam
sua mercadoria ; os cozinheiros es-
tendiam aos transeuntes os assa-
dos enfiados numa vara; debruça-
das ás janellas, as preguiçosas cío-
nas de casa desciam na ponta de
um cordel os cestos de provisões,
que suspendiam carregados de to-
mates, de peixes e cie grandes ta-lhadas de abóbora,

(Continua)
A «Vida Capichaba» circula entre os melhores consumidores espirito-santenses.
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As notabilldades médicas das S partes do mundo recommendam
•fc í^r II B l J IVf ,X %Sj I X yV "

o especifico do RHEUMATISM0. ¦<*.
** 1* ¦*.

Infallivel no tratamento do rheumatismo, dores sciaHs, nevralgias, dores musculares e gota
NAS BOAS DROGARIAS E PHARMACIAS
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VENDA de LOTES
- ...  N|| ¦ n, | m "i 111 

na chácara da VIUVA CALMON

PRAIA COMPRIDA

horas

Lotes ele 400 a 800 metros qua-
jdrados, em prestações ou a vista,

desde 600S até 2:000S.

Tratar das 8 ás 10 o das 13 ás 17
COM

Joáo De F. Ribeiro
Rua Jeronyrno Monteiro, 6 - sob.

VICTORIA
ESTADO 1)0 ESPÍRITO SANTO
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Os mais procurados consumidores sáo assignantes da «Vida Caoichaba»,
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(Continuação)

II ERA: l.l TO A. PEREIRA

No aniío seguinte, 1594, fez fran-
ea e vigorosa oyposiçôp ao proje-cto apresentado fio seio do Con-
gresso Legislativo Estadual, per-mittindo a reeleição do Pre$idenie
do Estado, sendo o mesmo retira-
do em vista da geral repulsa que
provocou.

Nesse anno. seu material tvpo-
graphico íoi completamente refor-
mado, sendo o novo eabeçalho tra-
balhado pelo italiano Palazzoni Ce-
sare, quo tinha oííicina á rua I?
de Março, desta cidade*

Sua tiragem, nessa época, era
«le 1.500 exemplares.

Km maio do ja95, assumiu a ad-
ministração de suas officinas o sr.
Alcino Leal

No periodo decorrido de l a 1^
de julho do mesmo anno, o seu
redactor-chefe, Aristides Freire, (pie
seguira pára o sul do Kstado, foi
substituído pelo dr, Antônio Go-
mes Aguirre e advogado Ovidio
dos Santos.

No anno de I896} foi 0 seu re-
dactor-ehefe, prof. Aristides Preire,
aggredido pelo «Ir. Augusto Vieira
Braga, despertando esse facto gran-
de indignação na população vieto
riense, sempre avessa ás violen-
cias, concorrendo» ainda mais, para
isso. o conceito e geral respeito
em que era iido o aggredido. an-
tigo educador da mocidade.

O motivo desse atfcentadp foi o
seguinte: nesse anno, em vários
artigos, discutiu o «Commercio» a
incompatibilidade existente no des-
empenho cumulativo das funeções
dos cargos de promotor publico,
curador de orphâos e procuradorfiscal da fazenda estadual, exerci-
dos pelo dr. Augusto Vieira Braga,
que, «lando uma promoção contra-
ria aos interesses do Estado e a
Favoi do orphãos, mostrou «'star a
razão do lado do «Cpmfaercio»*
que, aproveitando esse facto. fez
novas consi 'erarôes sobre o as-
sumpto.

Seu adversário — «O Estado do
Kspirito Santo», em resposta, pu-blicou. aos 9 de setembro, as se-
guintes quadras:

«ADMIRÁVEL I
Traducção ao p<; da letra:

Nâo admitte o ftGqmmercio»
Justiça lá na fazenda.
Mesmo usurpai; deve elia,
Contando que isto lhe renda!

Quer se trate de direito,
Duèr á parte razão sóbre,
No entender do ?<Commcrcio»
Toda a questão é de cobre V

Tab/ean*.

A secçâo humorística do «Com*
mércio», mantida por José Fran-
cisco, «ia Silva, sob o pFeudónymo
de —- Revisor — ene arregou-se, no
dia seguinte, da resposta:

«ADMIRÁVEL!
Traducção longe da letra :

NAo admitte o «Commercio»
Justiça contra a fazenda;
tímbora o procurador
Assim pense, assim entenda.

Quer se trate de direito.
Causa rica na justiça,
Não deve o procurador
Metter na < ausa a cúbica.

Vi feio ao procurador
Em deixar que as mãos lhe sujem
Quaesquer proventos qüe,acaso,
Lhe venham eomo lambujem.

Revisar®*

Dada essa resposta, suspendeu
o «Commcrcio» a discussão sobre
o assumpto, porém, no dia 12, ás
1" Ij2 da manhã, o promotor «Ir.
Augusto Braga aggride o prof.
Aristides Freire, no «canto de San-
ta Luzia», sendo pelo mesmo re-
pellido com energia.

Grande massa popular, aguilhoa-
da pela indignação, demonstrou,
com vehemeneia. o sentimento que
lhe causara o at tentado, tentando
lynchar o aggressor, qué escapou,
apenas com um ferimento na ca-
Leça. devido â intervenção «Io dr.
Antônio Gomes Aguirre e do Che-
fe de Policia.

Tornou-se, âps 18 de novembro
desse mesmo anno de f896.argàm
do Partido Republicano Federal,
sob a direcçâo do dr. Torqúato
Rosa Moreira e redacçâo dos drs.
Joaquim Antônio Guimarães (rech-
chefe) e Horácio Costa e srs. An-
tero de Almeida, Ovidio dos San-
tos e José Francisco «la Silva.

Em 1900, teve como redactor-se-
cretário o rir. Asterio Mathias Fe-
reira da Gesta, que, por doente,
deixou a redacçâo, em julho do
mesmo anuo. vindo a falleeer aos
12 do mès seguinte.

Nesse anno. de I9txi. a começar

iiiiii mm ii
Qualquer pessoa pode obter indi-

cação para tratamento de sua doen-
ça, enviando os symptomas em en-
veloppe íerhaclo com sello para res*
posta e i «licaçâo do endereço, ida-
de e estado civil, á Caixa postal*
239» -Rio.

de 21 <ie janeiro, publicou, aos do-
mingos, em suas columnas o —
fcCpmmercio Júnior». Redactores :— «Nós mesmos*. Linha 120x195
mm.» com três columnas.

Na ausência do dr. Torquto Mo-
reira, de 8 de junho a 21 de julhode \{H)4, assumiram a direcçâo os
drs. Thiers Velioso e A. Baptista
de Oliveira.

Creou aos 20 de outubro do mes-
mo anno, n secçâo italiana, ás quin-tas-feiras, na qual publicaria arti-
gos de literatura, noticias, versos
e tudo mais que fosse aumente aòs
interesses da colônia italiana.

Aos 26 de junho de 1905, assi*
gnou 0 dr Torqúato Moreira pe-rante o Governo Munieipal. o ter-
mo dc responsabilidade exigido
pela lei.

No anno de 1906, sendo eleito o
dr. Torqúato Moreira deputado ao
Congresso Federal, teve por sue-
cessor o dr. a. Baptista de Oli-
veira.

Retirando-se o dr. Baptista paraa Bahia, ficou, a partir de 7 dé
agosto desse anno, a sua redacçâo
entregue ao dr. Thiers Velioso e
Çyriilo Tovar (gerente)* Depois
tornou-se propriedade de Guimat
rães & Comp.. sendo redaçtoriado
pelo «ir. Júlio Leite*

Deixou, em I de janeiro de PX»'»,
«a sua feição partidária para ficar
sendo um jornal exclusivamente
dedicado aos interesses gemes da
eommuuhão, sem outras subordi-
nações que não as que estejam li-
gadas aos deveres creados por sua
nova orientação»,

.Era 30 de abril de 1910» princi-
piou a publicar, nasuasegnda pa-
gina—«O Tiro» orgam do 'Tiro
Brasileiro Vietoria e redigido pelodr. Américo Coelho e Cyrillo To-
var. Km I9L1, teve como gerenteo sr. José Simões Júnior e como
administrador Ubaldo Madeira.

Circulava diariamente, tendo dei-
xado de apparecer ás segundas-
feiras, a contar de 2 de setembro
de 1895.

Passou a ser. em 29 de setem-
bro dc loo*2. vespertino, voltando
a sair também ás segundas-feiras.

Trazia, aos domingos, uma pa-
gina exclusivamente literária. Nas
suas columnas foram publicadas
as impressões do pc. Thomaz Oui-
zan, sobre a Europa, antes de en-
feixadas em livro, sol» o titulo
Viagens tta Europa iffolluudu,
Al lem anka e França)f.

*) Agradecemos iodas a- ittformnçCíes «»tt
reeuTicavücs, que nos queiram enviar as
pessoas, que se interessem pelo assumpto,
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Preparados de Mme. Selda Potocka
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Remédios aromatizados para o tratamento sciontifico
da PeNe ô do Cabeílo

HyGIENE DA BEbbEZA
A1 venda na Pharmacia e Drogaria
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«Credito Popular»
Sociedade de sorteios

À preferida pelos espirifo-sanfenses
CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU RE-

GULAMiCNTO E 0 REGULAMENTO
1 JL* JL/ JL* l\ JT\..JL*

Sorteios nos dias 5, 15 e 25
de cada mez

ISOOO é sua módica contribuição mensal4

TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS |
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Avenida Capichaba
(AO LADO DO CABO SUBMARINO)
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Perfumarias Calçados.

Fazendas Armarinho.

Roupas.

Chapèos de sol e de

cabeça, etc.

Preços razoáveis
Casa IVametalla

A U L O
Successor de NAMETAbbA PAULO & IRMÃO

Rua jeronymo Monteiro, 1 e 3 —CAIXA, 3552—Vietoria —Est. do Csp- Santo
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Estou a^ora morando uo
subúrbio, num recanto de praia
soccgado, trànquiUo um ace-
narío inteiramente adequado á
minha maneira de ser. Anpa-
rece por lá qualquer dia... Não,
hoje mesmo* Preciso (pie me
vás ver ameude.

Estendendo a mão, despedi-
me do Alberto.

— Espero-te ás cinco, para
o jan lar.

-Conta commigo
Pouco antes da Yvora apra-

/.ad.i, chcgOU-me O Alberto á
casa* Galgou lépido a escada
e veio encontrar-me no alpen-
dro oom minha mulher. Abra-
ceio satisfeito è voltei-me pa-
ra Emília»

I.i agora não qu rerás sa-
hir. o Víberto janta comnosco*

- Oh ! sr. Alberto, é-me pe-
noso náo poder ficar, tenho
compra^ urgentes ;\ fazer, e
n Xamlmho s(-il>o disso, llao
dr pe nl o ar- me...

-rSi nã-» podes adiar as com-
pras. Emília. abrevia ao me-
nos a tua volta. ( a nos arran-
jaremos. A Eugenia drvr ter
tudo em ordene

lí a minha mulher se foi,
eom o Rc-ii vestido muito cur-
io e o decole muito loogp, de
braços iá mostra, bambolean-
do-se. numa abominável exhi-
bicão dc plástica. «Abomina-
vel» é bem <> termo.

Melhor a^sim. Alberto, ii-
camOS mais á vontade. Vamos
entrar; Eugenia deve estar com
a mesa posta.

Já sentados, dispuzeuío nos
a prestar as honras aos pn-
tutes da minha cozinheira

A' medida que confortava-
mos os estômagos, regando as
iguarias a curtos golos de
Chianti, conversávamos. L fa-
lavamos de nós mesmos, dos
nossos actos e projectos. das
nossas alegrias e tambem dos
dissabores, púnhamos a nu as
nossas a 1 m a s, francamente»
com as suas virtudes ê ira-
quezas, sem temor, eom na-
turalidade, ò qüe nos trazia
um infinito prazer* uma enor-
me satisfação de nos mesmos.

E quando falávamos, tinha-
mos a sensação de (pie nos.

v».
-*-1 ^

integrávamos num ser uno*
com uma só alma. um só sen-
tir. QüantO é bom ter-se um
amigo assim !

Era, portanto, com inteira na-
turalidade (pie revolvíamos e
discutíamos as nossas vidas,
até os seus mais íntimos de-
talhos.

-E a tua mulher, Fernando,
cousentes sem receio quc elia
se vá sozinha pelas ruas. com
um saiote e uma promessa de
blusa V l u já toste mais so-
ciavel. e sabes o que isto é.
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Senhorita Célia Cláudio,
residente nesta cidade.

Num dobrar de esquina, num
tomar de bonde, num trecho
de maior movimento, tu mes-
mo, que eras quasi a consci-
encia da nossa antiga roda
(\r rapazes, te sentirias tenta-
do a uma inconveniência.

Talvez» mas nâo seria in-
discreto. Comiudo* dou-te ra-
zão* Mas isso não me leva a
temer que a minha mulher se
vá assim, aos bamboleios, go-
zando o prazer de exhibir a
sua beiíèza. Náo a amo. náo
tenho ciúmes; e pela pureza
do meu nome elia sabe zelar.

Prohibir-lhe essas fugidas será
uma declaração de guerra, e
uma probibieão minha acar-
reta. em conseqüência lógica*
uma ímmediata obediência. E
essa obediência importaria num
continuo desenrolor de 9cenas
pouco amáveis, o que nâo me
seduz. < > meu nome é respei*
tado? Prompto. Está satisfeito
o meu commodismo. Alem dis-
so a minha mulher age como
impellida pòr uma força doen
tia. L' lhe indispensável aura-
hir a attenção dos homens,
prendel-os a si, abalar-lhes. ao
menos, r. indifferença. Olha-os*
ás vezes, com uma tranquilli-
dade ingênua e premeditada,
(pie lhes dá animo para um
galanteio,um atrevimento mes-
mo» (pie elia deseja e espera.
Mas si aljjum tenta ultrapas-
sar os limites impostos por si
própria ás suas conquistas* fui-
mina-o eom um olhar frio de
soberana indifferença. Aven-
unas ha qué a embaraçam
um pouco; então pede me au-
xilio* Si tu a visses nesses
momentos, não saberias o que
pensar; duvidadas, por certo*
da sua sinceridade. Mas eu
te asseguro» elia e sincera.

Chega em casa de cor rui a*
num ímpeto, com os olhos mui-
to abertos, onde eu leio um
sentimento desvairado de ma
gua e de temor, como se re-
ceasse o meu abandono ou
mesmo temesse a minha mor-
te. Corre, entáo, a prender-me
nos braços, nervosa, afílicta.
como tentando defender-me
de um perigo, cuja causa re-
side nella própria. Conta-me
depois, com uma timidez que
pasmaria, a cabeça pendida
no meu peito* a aventura que
a assustou. Alguns casos che-
gam a reclamar a minha in-
tervenção, e eu me vejo, mui-
to a meu pesar, obrigado a
aba n «1 o n a r a commodidade
dos conselhos, para empunhar
a lança vingadora de 1). Qui-
.xote. Nesses momentos, sinto
um desejo enorme, uma ne-
cessídade imperiosa e abso-
luta de votar á minha mulher
um amor profundo e forte. im~
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Oa esquerda para a direita Juracy, Elza e Ondina, es
piríto-santenses, filhinhas do capitalista, sr. Leonidio

Carvalheira e exma. esposa, residentes no Rio de danei
ro, onde sào alumnas do Co/legio de Santa Theresa.

menso e despoticoj que li/.es-
s»1 delia uma cousa minlui. um
pedaço dr mim mesmo, nos
integrasse,emítm, num mesmo
ser, E me pesa Fundamente
sentir que isso não me é dado,
não está era mim. .\ vontade
pode escravizar o c r r e b r o,
agrühoar a idéia, mas, denote
do coração, curva-se humilde.
dimimio-s(\ deixa-so annullar,
rendendo vassailagem ao gran-
de potentado.

Faíta á Emilia essa délica-
(Kv.a de ser, (^sse recato todo

encanto, qüé fazem da mulher
um ente ,i part<A todo frágil
e leve, quasi intangível, quenas embriaga, sem que o to-
quemos, Eis ahi a razão intei-
ra por que não a amo, Keco-
nheço-íhe qualidades a p r e-
ciàveis, mas isso nâo impede
que a veja tal qual é uma
rosa sem perfumo, um spl atra-
vês dum vidro esfumaçado«

— Falaste de um jacto com
enthusiasmo, e chego a crer
(pie estimas a tua mulher mais
do que pensas.

II
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-Nâo. Knganas*te. Amo e
inniin a lOmilia, mas uma ou-
tra Emilia que eu phantasiei,uma Emilia toda m\tht), uma
Emilia perfeitíi, ideal* Minha
mulher é, apenas, a crysalida.
uma phase secundaria dá me-
tamorphose. Dahi então, fa-
ço sahir, cirandando airosa,
a borboleta branca «i/ul da mi-
nha [)h;mtasia-

t U,\ I ernandí». estás todo
alma, todo uma mcutphora,
passadista até a medula dos
ossos. E |>or falar em ossos,
deixa me toear-te; talvez, com
tanta poesia, te tenhas elheri-
ficado.

— Não gracejes. Tu me ou-
ves discorrer SOÇega lamente
e te parece pequena a minha
dnv. Erras. Ili dentro «le mim
0 immenso vulcão duma im-
mensa revolta, que me alluci-
ua e queima, me crucia e des-
vaira, íazendo-rue, âs vezes»
apertar nas mãos» num impul-
so louco, num Ímpeto doido,
o cabo frio dum revolver. Não
te assustes, porém;já me acos-
tumei a dominar-me. E si jul-
^as ainda que não me assiste
razão, mudemos de rumo. mas
escuta antes. Ila pouco vis-
te. ali no peitoril da janella,dois pombos muito hrancos,
com os biquinhos <:*">r dr rosa.
an olhando, aos beijos. Li te
nos olhos o prazer, que te
davam. No emtanto, trituras
a^ora. nesse boceado (jue le-
vas á bocea, com impiedosa
indiíferença, a asa de um
pombo tâo branco e graciosocomo aquelles...

Victoria, 15-9-927.

Robison Castello.
-•?••*?••

Assim, náo !

O sr. Tristão de Athayde,
urn «los mais eruditos e apre-
ciados críticos hterarios bra-
SÜeiròS, no seu roda-pé sema-
nal d10 fornoi, de 18 deste
mès» referindo-se a letras cea-
renses, incluiu, entrei os poe-tas daquelle Estado, o nosso
brilhante conterrâneo Ulysses
Sarmento, autor do livro* C/a-
mydes-,

E è, assim, <jue se vae es-
crevendo a literatura nacio-
nal!

::
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A Loteria de Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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MUNDANISMO
re*ta* da Primavera

Ila muilo não gosavam nos-
sos olhos o aspecto conforta-
dor de alacridadc c de bèllé-
za, bue apresentava a nossa
cidade, na tarde de 21 do mez
decorrido. () illustre sr. Secre*
tario da Instrucção determina-
ra, para cornmemorar a entnt-
cia da Primavera, uma parada
escolar, á qual compareceram
os institutos ue educação se-
cundaria c primaria da capital.

.Vs primeiras horas da tar-
de começaram a desfilar, cm
direcção ã praça da Indepen-
dência, onde se realizaria a
revista, o batalhão do (.vm-
nasio do Espirito Santo, a Ks-
cola Normal Pedro II e Aunc-
xas, o Collegio N. S. Auxilia-
dora. o Grupo Escolar «Go-
mes Cardim» e a.s escolas iso-
ladas dos arrabaldes.

lim pOUCOS momentos esta
vam as avenidas circumdantcs
do jardim orladas de centenas
de uniformes, apresentando o
conjunto um bello aspecto dc
harmonia e disciplina.

Foram plantados no jardim,
por collegiaes» dois pequenoseaíeeiros, emquanto os esca)-
lares entoavam \uu significa*
tivo hvmno ás arvores. O sr.
Secretario da Instrucção pro-
nunciou um ligeiro discurso
allusivo ao acto, e dc uma das
saccadas do Theatro «Carlos
(lomes», fez-se ouvir a palavra
vibrante e erudita do professor
Klpidio Pimentel. dissertando
mngniíieamento sobre o moti-
vo da commemoraçáo. Desü*
taram, após, os batalhões es-
colares, em continência ao sr.
Presidente e ás altas autori*
dades do Estado, recebendo
da multidão calorosas palmas,
pelo seu garbo e disciplina.

—Também a sra. Julià La-
court Penna, educadora sobe-

jamentc conhecida pela nossa
sociedade, organizou para esse
dia uma encantadora festa in-
fantil. na (piai tomaram parte
os seus aluirmos das classes
primaria, preparatória r ma-
terna!, loram muito aprecia-
das a phautasia «Carochinha»,
em (pie todos vimos cirandar,
magnffieamente trajados, os
personagens fantásticos, que
povoaram de roseos sonhos
as doces noites da nossa me-
iiiuice, e a allegoria á prima*
vera, lambem encantadora pe-
lo desembaraço dos pequenos
interpretes e pela graçiósida-
«le dos trajes. Despertou, po-
rém, maior curiosidade a par-
ie confiada aos minúsculos
alumnós da escola materna!

criancinhas de três a sete
anrnx. Dada a tema idade

mxwmÊmmmf*r*L^-mm^m'mmmmÊmim^rm\m.
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Colmar, robusto primogenilo
do sr. Djalma Coutinho.

tabe/liào em Sta. Leopoldina
e de sua exma. esposa, sra.

Cely Firme Coutinho.

desses garotos, alguns dos
quaes mal sabem tartamudear
uma ai gar avia confusa, são
dignos da maior admiração e
dos mais fortes applauSOS a
paciência e a pertinácia da
provecta directora e cie suas
esforçadas auxiliares. Elias tí*
veram, aliás, a recompensa
aos seus esforços, nas palmas
erithusiasticas da numerosis-
sima assistência, ás quaes jun-
mos, com alegria, as nossas.

Mtle. COQÜKTTÈ, - Tenho
e mmãos sua carta gentil, na
qua! me pede opinião sobre os
preparados á adoptar no trata*
mento de sua pelle* Decerto
não lhe faltam suggestões.
pois os jornaes e revista oe-
capam innumeras paginas com
reclames cie produetos de bei-
leza* Vt, porém, louvável o seu
escrúpulo é natural a sua des*
confiança; a maioria desses
produetos não passa de águas
de toilette finamente perfuma-
das. muitas dcllas perfeita-
mente inócuas, e algumas até
prejudiciaes» Concordo comsi-
go em que o uso do creme,
como lix ativo do pó de arroz
é inadmissível nos climas
quentes, Com a transpiração,
torna a pelle luzente, além de
obstruir os poros. Visto que
pede meu conselho, indico-lhe
os preparados de Mme. Seida
Potocka, que são verdadeiros
específicos para o trata*
mento e conservação da pel-
le. Como íixacivo do pó de ar-
roz deve usar a Lo«;áo ad-
stringente ou a Loção para em-
bellezar a pelle, conforme a
tenha oleosa ou secca. Quan-
to aos demais medicamentos
ou produetos de min/uillage
que desejar, encontra us na
Drogaria Roubaek, que tam-
bem lhe fornecerá os catalo-
gos explicativos.

Flor de Sombra
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JI exmo. sr, coronel Alziro\ mnna vem sendo, nestes ul-
limos annos, mo dos mais la-bonosos e lúcidos auxiliares'hi administração publica es-'•elu,ii. imprimindo uma orlem
taçâo firme e previdente aos
serviços da Secretaria da Ka-
zenda, de que é chefe.

E, agora, quando, por iniciaUva do governo paulista, os
Estados cafeeiros do Brasil
estudaram e assentaram asbases dt- um novo plano para® defesa do cafe espinhadorsal do economia brasileira

o nosso Kstado teve, porseu intermédio, naquella as-
sembiéa das mais altas auto-ridades no assumpto, umaactuaçáo intelligente e expies-
siva, com o que conquistámos,
no conceito dos demais Esta-dos, interessados na solução
do grande problema nacional,
as mais valiosas e manifestas
sympathias.

Foi, pois. um acto rle abso*luta justiça a homenagem com
que as classes conservadoras
desta eidado. num gesto rle
penhorante íidalguia, distim
guiram o digno titular da pastada Fazenda, neste Estado, offe-recendo-lhe, a 20 do corrente,
uo «Club Victoria», lauto ban
quele, a que estiveram presen-ies figuras de maior relevo nocom mércio, na administração
publica e na imprensa.

Am nossa próxima edição
publicaremos alguns clichês de
photographias, tomadas nessaoccasiâo.

A.uora, para que os nossos
leitores tenham a satisfação
de ler o (pie pensa sobre amomento$a questão do caféesse illustre expoente do nos-so inundo financeiro, transcre-
vemos, data vertia, do nossoconfrade «Diário da Manhã»,
a entrevista, qur lhe concedeu,
ha pontos dias, o eminente
Delegado do Estado do Espi-
rito Santo :
Os^frabalhos preliminares de
Instituto Os pontos capi-

taes da detesa do café
Pela segunda vez tive a

honra de ser investido das

V ' •

r . \

eredeneiaes de representante
do nosso Estado» na Conferem»eía, promovida pelo Instituto
do Café, de S, Paulo.

O precíaro Presidente, dr.
Florentino Ávidos, designou
para figurar comungo na" de-
legação o dírector presidentedo Banco do Espirito Santo,

*

Me; de o «lia 2.5- de agosto,
as delegações dos Estados,
mais directamenie interessa*
dos no assumpto, começaram
a estudar os pontos capitães
em que, desfie logo, o presi-
dente do Instituto col locara a
questão.

Verdadeiro conhecedor da

^mm mKfwtifl^É^^ft '.iàfo-»,

^m\W mW^te^ *^^^tP^ m\mWcaWm\\\^i^'£^Ê^Ê'!^-
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Exmo. Sr. Cel. Alziro Vianna.
Secretario da Fazenda do Estado do Espirito Santo

sr. Pedro Hueh, que muito me
auxiliou no estudo e solução
das theses submettklas á de-
liberação do Congresso.

Chegámos a S. Paulo exa
ctamente no dia lixado parao inicio das sessões prepara-tórias. tal como o pedira, em
seu convite, o sr. rir. Mario
Kollim Telles» secretario ria
Fazenda e rio Thesouro do
grande Esta lo sulino.

A idéa de discutir as theses
em sessões preliminares foi
muito feliz.

matéria, homem de fulguran-
te intelligéncia e, sobretudo,
um gentlcman. o dr. Rollim
Telles facilmente interessou
os delegados no debate em
torno das bases, que apresen-
tou para a solução do proble-ma» e que foram a limitação.
a propaganda e o financia-
mento,

Como bem se pode ver, náo
p deria ser apanhado de me-
lhor forma o complexo pro-blema.

A limitação, como medida de
a

: arcou nxnxn nnxm iinx.ni nxxnn innni rxxxxm ixmxn tttttttt inrrxn: 3 nniinninrn minu mxnn iix.iiu. mn
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Cafeeiros cm fiôr, dc quatro a cinco annos dc idade, apanhados no município de S. Th eresa

emergência, ante a surpera-
bundnncia de produ^ção,

A propaganda para a con-
quista tlr novos mercados, en*
volvendo o mais importante
aspecto futuro do nosso ap-
parei ha men to.

0 financiamento como con*
seqüência inelutavel da limi-
tação.

As conclusões, a que chega-
mos. |(l sâo conhecidas e fo-
ram tomadas na sessáo offi-
ciai da Conferência, no dia I?
do corrente, depois do estudo
cuidadosamente feito nas ses»
Soes preparatórias.

iodos os Estados que assi-
gnaram o convênio, quer os
de grande producção, em cu-
jo numero nos achamos, queros demais, tiveram oçcasiáo
de obter melhores quotas, o
que denota o espirito de cor-
dialidade, que predominou no
importante congresso.

A nossa organização e as
nossas medidas de

previdência
Logo após o convênio pro-visorio de maio deste anno,

comecei a estudar a melhor
maneira de executar as medi-
das adoptadas aa Conferên-
cia do Instituto,

iniciei os meus estudos, re-
unindo os exportadores e ban-
queiros, e consegui interessar
ainda o alto commercio no
debate da questão.

Depois dc receber as s**g-
gestões das diversas classes»
procurei regulamentar o ser-
viço de defesa do café, já en-
tão creado pela lei n. 1.616*
«le 5 de julho deste anno,

O regulamento, que baixou
com o decreto n. 8.273, de 2<>
de julho ultimo, contém as li-
nhas geraes do nosso appa-
relhamento que* devo con-
íessar foi objecto de fran-

cos elogios tios delegados pre-sentes á ultima conferência.
Tendo sido contractado o

serviço, como o pre vira a lei,
com o Banco tio EspiritoSan
to, foi publicado o regimento
interno dos Armazéns lie^a-
ladores, onde se acha em de-
talhes a nossa organização.

Quer no regulamento, em
linhas geraes, quer no regi-
mento interno, em detalhes, o
nosso apparelhamento assegu-
ra ao Estado a íiel execução
das medidas, que se compro-
metteu a executar para pro-
teger o nosso grande produ-
cto, realizando uma obra do
maior alcance econômico,

Além das nossas disposi-
ções regulamentares sobre as
requisições do despacho, ins*
cripção de lavradores, com-
merciantes. colonos e meeiros,
quotas de despacho, retenção
e liberação, que formam os
capítulos mais importantes, co-

I
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Autos-caminhòes, carregados de café. descendo da villa de Santa Theresa para a cidade
de Santa Leopoldina dois grandes centros cafeeíros do Estado.

gitámOS logo de prevenir o íi-
nanciamento, assegurando aos
possuidores de cafés retidos,
não só nos Armazéns Regu;
ladores, como ainda nas Com-
panhias de Armazéns I .craes,
legalmente habilitados, o em-
presumo garantido pelo pro-
dueto-

Assim, quando o iilustre pre-
sidente do Instituto paulista
annunciou que 0 Kstado dc
São Paulo estava em condi-
cões de financiar o mercado.
organizando a carteira hypo-
thecaria e dando mais ampli-
tude ao credito agrícola, peia
facilidade dc transigir com os
conhecimentos, pode 0 nosso
Kstado dizer, pela voz dos
seus delegadoSi que igualmen-
te se achava em situação de
occòrrer ãs necessidades do
credito.

Tínhamos, portanto, atten-
dido previamente a dois pon-

tos capitães do problema:- a
limitarão e o financiamento.

Quanto á propaganda, a lei
que creou o nosso serviço de
cale habilitou o governo a cou-
correr, para 0 seu custeio, dei-
xando livre o critério e as
bases da mesma.
0 augmento das quotas para

o nosso porto
Levando novos dados esta-

tisticos para a Conferência, da-
dos mais recentes e precisos,
pleiteámos o augmento das
nossas quotas, assim romo o
fizeram os delegados do Rio
e de Minas.

Conseguimos obter um au-
gmento <ir trinta e uma mil
saccas mensaes para o nosso
porto, passando de 79*000 sac-
cas para ltO.000, obtendo o
Estado de Minas um augmen-
to tle LLUK) saccas mensaes,
isto é.passando de2LÜ00para

40.000 saccas o limite máximo
que se escoa pela nossa ca*
pitai.

Emquanto isso, a diminuição
da nossa porcentagem no siock
da praça do Kio pra, apenas,
de 1 1{4 .j\ por aceordo una-
nime» cabendo-nos, portanto,

I 1 3[4 •[' do total das entra-
«las na capital da Republica-

0 augmento dres quotas para
0 nosso porto foi, indiscutível-
mente, o melhor resultado que
pudemos obter no convênio.

A retenção será menor e a
nossa praça, podendo receber
mensalmente cincoenta ra i 1
saccas de café a mais, tem de-
ante de si abertos novos ho-
rizontes numa perspectiva re-
aimente promissora.

E' uma grande vantagem
para o Estado, sem duvida,
conseguir drenar para a oapi-
tal a producçào aa opulenta
zona cio sul.
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Um trecho de frondoso cale sal, apanhado em terras do munieipio de Alfredo Chaves,
Esse aspecto dò problema,

porém, está oa dependência
directa fios nossos exportado
res, pois que. si elles nâo se
limitarem a lucros razoáveis,
havemos de ver os produeto-res do sul buscar, embora com
sacrifícios; o mercado do Kio.

Digo com sacrifício, porqueas quotas para o Kio são mui-
to menores e assim os possui-flores terão que aguardar mais
tempo para operar com o seu
produeto. quando o poderiamexportar facilmente, trazendo
para o nosso porto, (pie tem
maiores quotas fie embarque.

Resta, em verdade, ao la-
vradòr o recurso do crédito
que o Estado concede. Mas,
assim, se desvirtua o trabalho
principal, que fizemos em favor
da praça, tal o de garantir a
afíluencia dos cafés a Victoria.

lia uma differença sensível
entre as offertas dos compra-
dores no Rio e as dos seus
collegas nesta Capital.

Admittitiflo mesmo a des-
vantagem das tarifas, ainda é
bem notável a desproporção.

Acredito, pois, que os nos-

SOS exportadores, examinando
bem essa face importante fio
problema, entrarão no merca-
do com melhores offertas, res-
tringindo os lucros ao minimo,
uma vez que os negócios se-
rão maiores.

Quando tivermos a Estrada
de Ferro do Littoral, já em
inicio e que é um dos mais
beli09 emprehendimentos do
actual governo, e mesmo an-
tes disso, com as obras do por-to e a ponte, que já está em
vias de conclusão, ficará bas-
tante melhorado o mercado de
Victoria. pois desapparecerão
as difficuldades do transporte
do produeto para aqui.
A warrantagem nào deixa
margem para explorações

As quotas actuaes, como as-
signalei, exigem uma retenção
diminuta. Com tu do. nenhum
possuidor alcançado pela rr-
tenção terá necessidade de
vender o café por preço visi-
velmente inferior ao que vi-
gorar nos mercados daqui ou
fio Rio. pois o Banco do Es-
pinto Santo, que tem a direc-

ção immediata dò Serviço de
Defesa, assumiu a obrigação
de financiar o mercado, em-
prestando, com a garantia do
produeto retido nos Armazéns
Reguladores ou á sua ordem.

Assim, qualquer exploração
sobre o caso seria de todo pon-to injustificável.

A warrantagem garante ao
lavrador ou ao possuidor os
meios de aguardar a melhora

do mercado e de esperar quesejam liberados os seus cafés.
A frente única

Resolvido, como está, o pro-blema, com as directrizes a-
ctuaes da defesa, acredito queo Kstado e todas as classes
interessadas só terão a lucrar.

A frente uni :a na defesa do
café, que é a columna central
do nosso edifício, a base da
nossa riqueza publica e priva-
da, era uma necessidade.

Acorrendo, pois, ao appello»
que lhe foi leito, o Espirito
Santo revelou, ainda uma vez,
o seu alto desvelo pela solu-
ção dos grandes problemas na-
cionaes.»
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ELEGÂNCIA VELOZ

fsadóra Duncan. a bailarina
di^ pes eruditos, morreu em
Nice, a cidade loira dos pra*zeros! A vida. para os anis-
tas. é uma revista desordena-
da. A morte é a apotheose fi-
nal! De effeito para rmpres-
sionar. A morte de fsadóra
I hmoan foi um linal de aeto,
trágico e emocionante, foi uma
vi« uma da opoca. A velocida-
de de um auto matou a veloci-
•lado <la sua arte. A sua que-dá, naturalmente, foi uma poserythmada. Morreu velozmente»

Em Victoria choveu longa*
mento . Estava absolutamente
fora da Moda, Chovia. Chovia.
provincianamente. Nas cidades
civilizadas, as chuvas têm, hoje.
a noção da elegância. Chove
quando éj offieinlmenio. neces-
sario chover. Em Paris é as-
sim. Êm Buenos Ayres é as-
sim. I-.' ,'^smi no KJo. Aqui. a
chuva é mal educada* E? irrí-
tante.

*
? *M/h. uma linda imagem de

mulher, olhos ac&esos, vtVos.
irríquietos. Como dois palha-
ços. cheios de guizos. < k eá-bellos em ondas, elegmuemen-
te mutilados. Mlle.. nn varan-
da de ma dos hotéis d'a cida
do, procurava polarizar- no tu-
multo tia sn i vivnoidade o
deslumbramento da Natureza!

Mlle. quer auxiliar a mi-
nha memória r \ sua phvsio-nomia mo r muilo familiar.*»
ou, talvez, elia seja a personagem principal dós meus íín-
dos sonhos..,

—- Vivo sempre
nos sonhos dos ho-
mens gen tis... Mas.
não me faça galam
toios...

E' im pru dem
te.

y Não. E- banal.
E o senhor tem
espirito...

É1 o reflexo
da sua expressão
e da sua intelligen-

cia. A*s vezes, nos ambientes
banaes, encontro creaturas ra-
ras como a felicidade.,,

o senhor continua, réso-
lutamente» a ser galant^adore gentil,

E* a sua gentileza, (pie ir*
radia...

Elle tinha no olhar o applau-
so de ioda uma platéa de bi*
Ihões (l(* almas embandeira-
das. E, assim, o fino escriptor
escreveu, com o sangue do
seu espirito, mais uai roman-
ce subttl...

Ern Victoria ha. tambem. im-
previstos curiosos. Numa noi-
te, esplendida como um linho
fresco, meu amigo Alberto Car-
rilho, um bandeirante profis-síonal de emoções femininas*
levou-me á casa de mme. Orna
casa bem longe da cidade. Na
Praia Comprida. Ema fatia es-
guia de praia... Mme.. envoL
ven te como um desejo, corri-
gia com o prestigio da sua
helíeza, a sua linda «toilette»
de «erepe marrqcain*. Tape-
tes cór de morango, Pratos
hollandezes. Porceli&nas de Lí-
moges. Mine, gosta de arte.
Escreve coisas encantadoras.
Possue um álbum precioso, tini
íino trabalho dos regionaes de
IVheran. Mnte. o denominou
«Presidio dos meus Peccados».
Delle* exhumei esta definição:

«O amor só é sentido uma
vez, Nào è como peças thea-
traes. queadmíttem «reprises».

Realmente, esta definição é
um peccado dc amor,

C|Ue > ^Vl

3^
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* *

O Garcia de Rezende, dou-
b/é admirável de escriptor e
elegante, possue o arrepio su-
btil dá maldade, Tem a ironia
de fim ile raça. Qutima como
nitrato de prata.

Ha tempos. íai..vamos a res-
peito dc certa creatura. que eu
dizia moderna. Moderna nns
altitudes. Moderna de corpo
e de alma, Creatura que co-
nhece Ivan Holl e executa Kor«
sakovv.

E, elle:
— Realmente. E* intelligente.

Mme* está entre as mulheres
modernas. As mulheres, que
corrigiram a própria natureza.
Sim...... porque as mulheres de
hoje só tcém duas idades, de-
pois dos mágicos 14 annos.
Ou 22 ou 7<>. Ou são moças,
ou sâo aves...

» *

As mulheres são urgente-
mente insensíveis a toda ma-
nifestaçáo de arte. Lembro-me
bem:-—Buenos*Ayres, «Teatro
Cervantes». Zacconi nos *Es-
pectros». de Ibsen,

À emotividade, a expressão
do artista havia alagado o meu
enthusiasmo. í*h sentir a uma
linda creatura, verdadeiro mi-
lagre de perfeição, a eloquen-
cia da minha sensibilidade.

l.,*f Cl*i« »
Coitado! Coma ha tran

spirado et actorw.
m *

A desinteligência conjugai
implica uma reprovação. E o
reprovado é sempre o homem.c * «

õqcc O s o r r i s o de
uma mulher, de
graça diabólica, ê
um grande «dire-
ctor de scena»*
Faz dos homens
grandes artistas.

I "m Romeu, um I..
1} u i x o t e ou um
I Uhello.

Paz santos e faz
bandidos !

[
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0 CENTENÁRIO D 0 C A F E

Um aspecto parcial dos grandes armazéns da firma Vivacqua. Irmãos i Cia ,,n,-. rf—madres 
^ ^"£* 

* -afé neste Estado ouanlo, 
'. 'Zd\\* 

é' SSUugií*secco, em saccos, o cate exposto, durante o dia, á torreira do sol.

Transcrevemos, a seguir, do
notável livro O listado do /;>-
pi ri to Santo e seu desenvolvi-
mento econômico, devido â
penna erudita e investigadora
dô dr, Arthur K. Margarinos
Torres Filho, hoje funccioha*
rio eminente no Ministério da
.Agricultura, os seguintes pe-riodos curiosos a respeito da
preciosa rublacea:

«E1 o eafé o producto agri-
cola, que sustenta a vida publica e particular do Estado,
Foi-se elevando gradativamen-
te a exportação, por offerecer
melhor remuneração que (piai-
quer outro producto, passandoa dominar por completo na
estatística, dependendo cio seu
valor. hoje. o equilíbrio orça-
mentario do Estado.

Não se torna objeeto de pe-
qüenà curiosidade histórica,
saber se que íoi em 18Í2, se-
gundo o governador Rubim.
que o Espirito Santo exportou
as primeiras arrobas dé café)
vindas do rio Doce, ai can can-

Exportação do café
en. arrobas

il» um
1853-
1855
Í857*
i im
\v>u\.

üo no mercado d»» Rio o pre-
ço de 3SOQ0; I.nthusiasmado
com a perspectiva de bom fu-
turo. ofíerecido pela cultura ca-
Feeira» recommendoti o nota-
vel governador Rubim, em 1815.
a Luiz José da Costa, que G-
zesse com que os pés de ma-
mona, nos quintaes da Villa deVictoria. fossem substituídos
pelo cafeeiro.

Fm oseillações de accresci-
mo e de diminuição, assim
tem-se mantido a exportação
do café, devendo*se attribuir
tal circumstaneiaás Quctuaçõcs
do seu valor mercantil. Km,.
impressão vamos receber ao
examinarmos a march;» ria ék-
portaçáo. (843*- 32.033; [846

110.998; 1847 115.390-
94.149; 1849—57.3-63'(.,11

89.237; IH5I • 101.146-
86.729; 1854 117.179 ;
111.178 ; f85ô~ 198.964

156.883; 1856 151.227;
136.102; 1860 202.117:

223.809; 1869-357.382;
187U-408.871; 1871-536.577;
1872 432.414; 1873-450.303;
ia '?4 330.863 ; l 89 I
1.250.838 ; 1892- 1.111.552 ;1893 1.450.876 ; 1894
1.547.819; 1895 1.622.045-

«96 1*686.104; 189 7
2.448.008; P898- 2.226.544;
lü'»1» 1.626.431; |'900
1.234.195.

A grande secca de 98 e 99continuou em I»), prejudi-cando as safras de 1901 e I9C2.
so melhorando em 1903. Mas
o baixo preço do café não re-
nó vou o animo dos aiíriculto-
res, checando mesmo a consi-
derarem-se como fatalmente
perdidas as plantações, pelafalta de trato. Começou a ele-
var-se um pouco a producçáoem 1908; em 190*) at tingiu a ex-
portaçâoa 1.631.883 arrobas e

3
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município de Sao Pedro de ltabapoana. Esse capitalista é um dos maiores productoresde café, no Estado.

em 1-910, a 1.844.503 arrobas
e em 191 I. anula é maior, al-
dançando 512.384 arrobas noi.' semestre, quando gêraímen-te é menor a exportação,

i )bsn va-se muito sem diffi-
euldáde, pelos dados colhidos,
embora imperfeitos, que apro-
ducçáo do café não tem tido
ascenção rápida, variando,
quando nao atinam circum-
stancias imprevistas de tempo,
com o preço do producfcò»Completando esses eseíare-
cimenloSj já um pouco anti-
quados, conseguimos, por ama-
vel obséquio do sr. Francisco
LugoM. na Secretaria da Fa-
zenda, a quem estão entregues,
com visível proveito, os ser-
viços estatísticos do Estado,
saber que, dáquella data aos
nossos dias tem sitio este o
movimento de exportação do
café espirito santense em sac-
ÇOS de 60 ktlos, oil sejam 4
arrobas, cada um :

PH'J-568.259; !<H;i-597.570;

M0U1MENT0 DO CAFÉ PELO PORTO DE UICTORIfl
No primeiro semestre deste

ordem decrescente, o movimento
to desta cidade, exportado pelasmais importantes do Estado, segu
llutlos na Secretaria da Fazenda:
Vivaoqua, Irmãos ã C\ . , , . .
A. Prado & Ca
I iard, Rand & Ca. ........
Arens & Fangem
(Hiveira Santos &
Theodoro \\ ille «k-
Arbuckle & Ca. ?
Leon Israel & Ca.
Cruz. Sobrinhos a
h. B, Leal & Ca.

anno, foi o seguinte, em
do café sabido pelo por-

firmas abaixo, que sáo as
ndo fiados estatísticos co-

Filhos
\,y » *¦

• *. ?.

* » . » «

* • «

» ... i' *

****>*

* * . ?

55.2
50.093
49,276
4(1746
32,973
15.61 íi
t'5'.dOO
I0Í815
10,395

saccas

%t'

5»

#'.*.« 8.420 »
Total 298.605 laccas

191 ¦» 629.168; ['915- 968.215;
FMh-712.971; 191 7 -722.309;
1918-677,372; 1919*802.522;
1920 846.394 ; l 92 I
1.104.033; 1922—1029.543;
1923 - 1.071.874 ; i 92 4 -
1.276.801; 1925—1.220.063:

1926-1.244.434.
Assim, verificamos que, ul-

timamente, tem sido rápida aalta de producção do café nes-
te Estado, orçado em cerca
de cinco milhões de arrobas,
no anno passado.

-B

lf 11 II II II II II II ::



JO 9

s:

•¦

88

na ii EEII II II II

VIDA CAriCMAflA 2t

ii

+- • -«*

50CIAE5
•IN

»• • -*aT ^-* • -*•*

Anniversarios
A i 7 desti* mês, decorreu 0

anniversario do e.\mo. sr. eo-
ronel João Marcellmo de LreL
tas, abastado capitalista e pres-
tigioso chefe politi* o no muni*
cipio de ('alçado, deste Esta-
do. Ao estimado anniversa
rian te, que é também deputa
do ao Congresso Legislativo
estadual, seus collegas e ann
gos de parlamento offerecc*
ram. naquclle dia. no Mugcs*
tie /lotei, um lauto almoço,
sendo, entre os convivas, tro
cados brindes cordiaes.

lelieitamol o afíeetuosamen-
i [ .

—No dia 19 de setembro lm-
dante fez annos o exmo* sr.
dv. J. A. Lopes Ribeiro, illus-
tre Secretario de Interior, nes*
le Estado.

Ao eminente homem publi-
co, qué e um dos mais dedi*
cados e dignos auxiliares da
administração estadual. íoram.
nesse dia, pelos seus amigos
e auxiliares. prestados as mais
carinhosas, elevadas e mere-
cidas homenagens.

A Vida Capichaba, since-
ra apreciadora das nobres
qualidades, moraes e intètle-
ctuaes, do distineto natalician-
te, tem muita satisfação em
lhe apresentar os seus cum-
primentos. respeitosos e cor-
diaes.

— Passou, a 22 do mês a
terminar, mais um nn inversa-
rio natalício do nosso illustre
e estimado conterrâneo dr.
Antônio Francisco dr Athay-
de, vice-pr sidente do Con-
gresso Legislativo estadual,
onde a sua palavra, cheia de
sabias experiências e pruden-
tes conselhos, è sempre ou-
vida com as mais inequívocas
demonstrações de sympathia
e acatamento.

Ao digno a .-aniversariante,
em quem contamos um amigo
prestimoso e aeeessivel. nosso
affeetuoso abraço de felicita»
ções.

—Fez annos.enr1 deste mès.
o cap. i iabriei ferreira da

II II

Silveira, nosso asstgnante. ia-
zendeiro e prestimoso chefe
político no distrícto de Anto*
nio Caetano, neste Kstado. O
anniversaricnte, que r muito
estimado, recebeu, por certo»
nessa occasião. todas as pro*
vas de estima e sympathia,
i\ur merece, pela firmeza do
seu trato e Bondade rio seu
coração.

Lor esse facto, foi lhe offe-

iizeram-se noivos a senhorita
Kosa Dalla e o sr. Dermcval
de Almeida, pelo (pie reoebe-
rnm de seus amigos as mais
carinhosas felicitações.

Fazemos votos pela leiicida-
de de ambos.

-Compromissaram se nesta
cidade, ha poucos dias. a se-
nhonta Maria BusattO e 0 sr.
Moacyr Barros, pessoas que
gosam da melhor estima em

presidencial l\ Duccessao
: pi

....-..;., ,-M.r^.í.yi.i.'-. ¦*•- -¦¦*¦¦„..

/ VONPOR UE previram os em nosso nument anterior, ren J
nin se, rtesta Ca pitai, a 17 do expiran/e, a Convenção \

de próceres do Partido Republicano dõ Espirito Santo
i representantes r/c todas a^ "tt municipalidades esta dua es
\ sn/} a presidência tht exmo, sr* senador dr* Bernardino Man \

•
í teiro. prestigiosa e aca tado Lhe/e do Partido e, unanimemente. Ií
; spb r/s mnis * loqm ates e expressivas manifestações de júbilo i

r cordialidade, foram accldntadosf para exercerem a alta ?
*

investidurü de Presidenle e Vice-Presidente elo Estadêt np $
tpróximo quadriennio t928 — i982f os exmos. srs. drs. Aristeu l

Borges di Aguiar c Joaquim Teixeira de Mesquita* :
/., asSUn- ama ambiente das mais francas sympathias e\

t esperanças, se solucionou o magno problema dà successâo t
: presidencial espirito sanienset recahindo a escolha feliz em ;

•
duas individualidades* t/u< uma pela sua mocidade brilhan •

**>
: tv, in tel licencia tare tara. caracter hritiso e a outra hei a sua X

i

: velhice experimentada, /ea/dadr indefectível e irrut/iantr X
•

bondade'—nos autorizam- o quantos vivemos dentro das fron- ?
feiras do Espirita Santo, a esperar um período administra

tivo das mais profícuas e serenas realizações* ;
Congratutando-nos com os nossos conterrâneos pc/t> magrti- %

\ fico resultado a que chegaram os srs. CoTwencionaes,apresen- •
t turnos aos dignos candidatos nossas felicitações feia alta ho- l

?

j menagem com que foram, muito merecidamente, distinguidos. ?
»•?••-*-» *M ? ???••»?• ¦»¦*»«??«»• ¦ •?»»*»? — *»?•»?#??•

íectda, em sua residência,
uma festa íntima.

Folgamos em lhe trazer, em-
bora tardia^, nossas felicita-
ções.—Fez annos, a 26, o nosso
estimado amigo, sr. Plinio
Brüzzi. sócio tia importante
iirma Brüzzi & Comp.. desta
praza.

Ao jovem nataliciante, que
conta om nosso meio largas
e selectas amizades, nossos
cumprimentos amistosos.

Noivados
Lm Collaiina, onde residem,

nossa sociedade*
Lesejaudo-lhes uma união

feliz, temos prazer em lhes
apresentar nossos parabéns.

A alma humana precisa de
ser maltratada e maiferida pe-
la dôr, para pocter revelar as
grandes belíezas e as gran-
des harmonias, que vivem re-
conditas em seu seio.

Esmeraldino Bandeira*

ll ll

•¦

ll II ll

Os freguezes da Loteria de Minas são os seus melhores propagandistas
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Infeliz ventura
Ao amigo Manoel L, Pimenta

fC^yr\BSbbV< } ;

cffl
- - ¦*; *

Cl

,a ,—mn. ¦nm_WfiHB_p

.\.^

éim
í1^ I |

M_BE__^

y^*dgj*<çyjQAKA mim o süen-
Wfe P^ V&í cio não ê mudo.

nem o repouso é
ostacttco.

^j simimamente ir-
requiéto. evola-

BCi afasta-se da commünhao
orgânica do ser e, então o ra*
cíocinio- num encadear longo,
em longo rosário, leva-me a
cogitações, por vezes, tremem
fias.

Ora caminho pelos roseos
recantos do Bem. ora pelas
regiões negras do Mal.

Ora penso no summo bem,
o Amor. ora no summo mal,
o Ódio.

Entre um e outro» tudo está
contido, ha naances lindas é
feias nuanees.

A transição é lenta» lentis-
sima...

Loi assim, nesta mobilidade
contrastante, que as minhas
idéas pousaram na deliciosa
tragédia de Romeu e Julieta.

Ahi, um grande amor o um
odio immenso, cada um mais
forte,

Nem houve nuanees.,.
O encontro foi brusco» rapi-

do, um devia ceder, cederam
ambos, porque a Morte ter mi-
nou as convulsões do odio e
encerrou as vibrações do amor!

Mas o rubor trágico do epi**
logo não impediu que a fei tei-
dade fosse suprema, antes»
tornou-a imomparavel.

A morte impediu que o ideal
deixasse de sebo. que todas
as phantasias douradas fie
imaginações ardentes e apai-
xonadas descessem á rudeza
banalissima de um faeto com-
mum...

O amor intensissimo. não o
amor instineto. mas aquelle
que domina os máos e subli-
ma os bons, traz uma ânsia
immensa de perfeição maior.

¦>.«< 
» \-.¦¦¦>•¦. •*•*•«*• •???•«*?• >«. _.««.«#..»•

.??»,»??*..*

*

A perfeição, no anuir, divi;*
niza...

Romeu e Julieta imagina
ram -se perfeitos, e ansiavam,
excedendo cada um a impec
cahílidado que via no outro-.

Amar assim ê. ser divino;
ei les eram fie uses !

Cada um era um mysterlo.;
o mssterío atirae e o amc>r
augmenta... A ânsia torna-se
suprema» chega a ser a razão

A queda è violenta, aquillo
que a imaginação coloria e
embalava como um ideal, pas
sa a ser a prostração da fera
saciada...

i \ m o r t e p r e m atura d o s a -
mau tes evitou a descida ver-
figmosa. evitou a passagem
brusca do Deus a homem e a
fera...

Morreram juntos, num lon-
go abraço, num eterno abra-

Senhorita Lúcia

Guzzo.

residente

em Pendanga.

W
11 t *,nmm  ¦min..—¦ MEM WlWI——_WW »n ¦¦ ¦' -—MMÉW ¦—¦¦—«. MtmÊimKÊlÊm*m*m

da Vida, a directríz, o lim...
O instineto age pelo seu

lado, dá as imagens brutaes
que o caracterizam, mas o sen-
ti mento impera e transforma
a rudeza do desejo bestial no
arminho da caricia sem Km,
na adoração desinteressada...

Si a approximação se faz
completa — o instineto vence :
mas — fora exceder a humana
forma...

ço, antes de terem revelado
um ao outro na sua fôrma
verdadeira, na sua verdadei-
ra anima liz ação!

Esse abraço, entretanto, va-
le por uma vida, vale por to-
do o soffrer dos transes mui-
tos.

A infelicidade suprema foi
a suprema ventura í

Alberto Carrilho
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ERA 
num desses occasos de

invor o em (pe* desmaia-
do é o azul celeste, e en-

cobertos em densas e plunvbeas nuvens são os pitacarosdas montanhas,
Numa dessas tardes hiimi-

das em que a gard&, lá fora',
convida a chorar eom a naiu-
reza. que parece procurar a
solidão da noile para mais
cedo repousar na quietude de
seu som no,

E, então, eu a vi, pela pri-meira vez, linda, immensn-
mente linda, lembrando ima-
gens grecianas. telas de Mie
niio e Miguel Ângelo. E, sin-
guiar originalidade! elia som-
tnava no sen todo. delicado e
pequenino, os attractivos das
mulheres dos mais distantes
paises. Brasileira, tinha a tez
omorenada pelo sol ardente
dos trópicos; andaluza* era
de olhos eúpkios e feiticeiros;
árabe, tinha os saracoteios ser-
pentinos das sultanas e das
odaliscas; grega, trazia as for-
mas perfeitas de marmóreas
estatuas.

Além «listo, macia como o
veludo dc um pecego era sua
pelle; festivo, corno o retinír
de um guiso, era seu sorrir;
nervoso e convidativo, eomo

o àrrtttho de um pombo, era
sua fala.

Trazia-me, assim, á lembram
ça legendas üt fadas loiras e
encantadas no tempo em que
o homem ainda sabia sonhar
e sorrir.

Todas as tardes, ouvindo em
surdina o concerto monótono
das «cigarras e a musica mor-
na dos ninhos» *%u a via deslí-
zar como mansa gatinha, na
lisa alça ti f a de umbroso jardim.

Contcmplava-a, entáo.
Descobri, um por um. todos

os seus encantos- aqueci me na
labareda gulosa de seu olhar,
seguindo o clarão de seu rastro
ou a sombra minúscula de seu
vulto, melindroso e pequenino.

Compuz» depois» versos allu-
ci nados, que eram pedaços de
minlTalma, c ham mas de mi-
nha febre, gritos de minha
sede.

Ei entre uivos de luxuria.
supplicas de esmolei* faminto,
eu balbuçiava¦': Ah! sí eu pu-desse fazei a rainha e ser seu
único subdito !... Ah! si eu, pu*
dessse ser humilde como um
cio para oseular seus pés fei-
tos para pisar rosas sem es*
pinhos, tapetes sem poeira..,
como seria feliz L.

No entanto, noite já,sem, ao
menos, perceber iodo o meu
desvario. longe, muito longe,
elia sumia-se no claro escuro
do crepúsculo,

í) e bal d e. procurava esque-
cel a. Porém, nem os beijos
ven d i d os d e to rpes .\ í essa l i n as.
nem os dramas p^ssíonaes de
teias e de ri bal tas, nem a al-
gazarra da naíureza em festa
tiravam m'a da memória. E
eu, velho visionário, na «-'terna
conquista dum ídéah duma uto-
pia, duma miragem* sonhei con-
quistál-a, E por que não r — dizia

eu; si venci mil e urna vezes
as ciladas do destino, a mal»
dade dos homens, caprichos
de mulher.

Seguia» apôs uma luta tre-
menda entre o cérebro e o
coração. Sentia ao extremo to-
da a minha estultiee. Toda a
minha futíl vaidade... e um
confronto monstruoso surgia
enlre nós. Elia* vaidosa, toda
um abril viçosa e sorridente í
vivendo para outros seres» que
a viam qual estrella d^Alva*
dando-lhe o porto da esperan-
ça e da felicidade...

Emquanto eu, que singular
mendigo! andava esmolando
hóstias de beijos» esmolas de
sorrisos, obttfos de carinhos»

Coni tudo me náo fugia da
mente a idéa de vê!-a sorrir
para mim, aquecendo-me com
seus estonteantes olhares.., e
diversas tardes procurei a para
conquistar este meu desejo,
única razão de ser da minha e-
xistemía... até que um dia —que
feliz instante l—o conquistei...

Era num desses oceasos de
inverno em que desmaiado é
o azul celeste* e er cobertos
em densas * plúmbeas nuvens
são os pínearos das monta-
nhas- Numa dessas tardes hu-
midas em que a garoa, lã fora»
convida a chorar com a natu-
reza. que parece procurar a
solidão da noite para mais
cedo repousar na quietude de
seu somno; — eu a vi, pela
primeira vez, sorrir para mim
lançando nie o incandescente
olhar...

Foram o seu primeiro olhar
de indifferença e de soslaio e
o seu primeiro sorriso de des-
dem.

Corlumbo Ferreira
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Adolfo Fraga
Já quando estavam a se con-

(luir as derradeiras paginasde nossa u 11 i m a impressão.
Siurprrhendeu nos. doi orosa-
mente, a noticia da morte de
nosso amigo e conterrâneo.
pharm.Kculico Adolfo Praga,
sócio fundador è secretario
perpétuo do instituto I listorico
e (reogra|>hico do Estado do
Espirito .Santo.Sp;

pranteado exlincto, queera figura dr relevo em nossa
sociedade, estava, agora, nm
pouco afastado das lides lite-
rarias, em que se distinguiu
por largos annos. publicando
livros de ensaios promissores
e, ha imprensa diária, senie-
ando, em artigos numerosos,
as idóas do seu espirito culto.

Aquella n o t a v e I corpora-
çâo ínlellectual espirito-san-
tense. onde se pratica» com
oufhusiasmo e carinho, o çuí-to cívico dr respeito e admi-
ração pelas nossas tradições
históricas, teve sempre, 

* 
em

Adolfo Praga, um de seus ele-
mentos mais dedicados, escla-
recidos e idôneos.

Sem espaço para fixar os
traços biographicos do distin-
(Mo espirito-santensc Eallecido—o «pie faremos noutro ensejo-fechamos esta nota sob a
pressão do mais sincero e pro-fundo Sentimento, levando á
sua extremosa viuva, exma.
sra. Maria José Fraga, o tes
temunho do nosso cordiáííssL
mo pesar»

Festa deis arvores
Por iniciativa do exmo. sr.

Secretario da Fnstrucçâo, dv.' baldo Ivamalhete Maia, com-
momo rou so COIldigiiametHe,
nesta capital o em todo o Es-
tado. o dia LM do mea corrente.
quando começou a Primavera.
tendo a mocidade escolar plantado arvores em seu (otn rv.
na praça Costa Pereira, recen-
temente transformada num dos
mais lindos pontos desta cida-
de*

Foi um espectaculo cheio de
empolgante enthusiasmo. a queesteve presente o exmo. sr.

II II II II
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Presidente do Estado, acoii*
punhado de alias autoridades
administrativas,

A parada escolar, a quecompareceram cerca de 21ÓQU
crianças e o seu deslile me-reeeram da enorme assistênciacalorosos applausos.

O exmo. sr. Secretario daIn.strueção e o nosso redactor,
prol. EJpnlio Pimentel. fizeramdiscursos abusivos ó solenni*
dade.' Dentre os patrióticos lum*
rios cantados, mereceu as mais
justas palmas a seguinte can-
ção, escripta e musicada pelonosso estimado conterrâneo,
dr. Arnulpho Mattos, director
da Kscola Normal «1). Pedro
U - desta (idade :

Canção as arvores
(Letra e musica do dr. A. Mattcs)
Nossas madas de verde esmeralda
Já sc cobrem dc novas capclla*;
hos seus tronron vicejam libertais
Meigaa folhas das frança» «fugelo**
Sfio o* lindos vergeis da natura,
Onde vemos bellezas de palmas,sáo riquexas da Pátria adorada
Que dc encantos no* enchem as alma*.

CORO
Lú do alio ge espargem brilhantes*
I.(ndos faios do ho| brasileiro
Osculando a folhagem daa selvas,
Des4a Urra do bella Critixèiré;

Primavera festiva n garrida»«Jire engaiana as frondosas Itòreatas;
Itecebei nossas palmas ardentes,"ecebei nossos risos e festas.
»??•••?< •?•<

•cSa
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Gracioso grupo

dc nossas

leitoras, residen-

tes em Campos,

posando amável-

mente para o

nosso represen-

tante geral, sr.

Américo Vespu-

.Sobre a terra dei*.«mon agora,
Uriias plantas por (odo o caminho,
Collocada* por nés, as crianças,
Com cuidado, fervor e carinho.

- íiNO

Lú «lo aHo se espargem brilhante**, rte

Dr. Aristeu de Aguiar

Em homenagem a esse emi-
nente conterrâneo, candidato
á^ .«uccesaáo presidencial do
Estado, os srs. Miranda A RP
beiro, ffètuaes proprietários do
MogètStic llotei, com o eoneur-
so da imprensa local, estão
promovendo, para amanha,
uma festa, cheia de brilho e
animação.

tim grupo do dez senhorilas
de nossa elite social Marimba
Nunes. Lúcia Gomes* Mana
Amalia Coutinho. Carmen De
Biásev Alayr Araújo. Maria
\delaide Gonçalves, Albina

Nogueira, Helena Prado ho-
racy Batalha. Irene Rezende*
Lourdes de Almeida e Maria
Tovar- tomou á sua conta a
direcçâo e organização dessa
festa, o que nos fa/ esperar
seja elia encantadoramente
dístineta.

A Vida Capichaba adheriu»
com mmto prazer, a essa lenv
branca expressiva.

cio.
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A Loteria de Minas tem realizado muitas

II II

aspirações.
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Aspecto de um dos antigos cafezaes do Estada, com mais da 30 annos da vida.
apanhado no município de Santa Thereza.

Süfl MflGESTflDE,
0 CAFÉ

Os Estados cafeeiros tio Bra-
sil estão celebrando, com fes-
tas enthusias ticas o bi cen te-
narit) tia entrada tio café ¦
planta de origem ethiopica.
largamente cultivada pelos ara-
bes — em nossa pátria. Fevem-
na os brasileiros, que nella
têm a sua maior opulencia
agrícola, ao capitão português
I). Francisco tle Mello, que,
no tempo de 1>. João V, trou-
xo para o Brasil algumas mu-
das tia áurea rubiacea.

Convém, entretanto, escla-
recer que. aqui; neste listado,
segundo ós nossos velhos ehro-
nistas, as primeiras arrobas de

café só foiam colhidas em 1812
-ha 1:1.4 annos quando esta
Capitania era governada»prós-
peramente. pelo português
Francisco Alberto Rubim.

Sr. Hubert Knippmg

Vietoria está hospedando»
em visita official, o illustré
diplomata aUemào» sr. Huber I
Knipping, que, na alta quali

tlade de Ministro plenipoten-
ciário da AHemanha. acredita-
do junto ao governo tio Bra-
sil, veio a este Estado espe-
cialmente visitar as grandes
colônias de seus compatricios,
que prosperam em varias zo-
nas tio nosso território e a que
devemos uma pnrcella impor*

tante dp nosso rápido e bri*
lhante progresso.

O eminente chanceller »er-
manico tem percorrido diver-
sas localidades do Estado,
onde é maior o numero de
colonos tentos, sendo recebi-
do sempre com a> honras e
acatamento, devidos ao s*m
elevado posto.

0 exmo. sr. presidente do
Kstado. dr. Florentino Ávidos,
hospedou-o no Mu&estic Hotet,
não lhe faltando com as ho-
menagens do protocoilo,

0 exmo. sr. Ministro alie-
mão veio acompanhado, nessa
visita, do distineto cavalheiro,
sr. Freiherr von Fibra, secre-
tario da Legação allemá, no
Rio de Janeiro.

Aos hospedes illustres, nos-
sa visita attenciosa.

ll ll ll ll II ll ll

::

M

A Loteria de Minas e a melhor das loterias.
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BALADA DA SAUDAD

OS REBANHOS, AS PLORBS, AS AVE&*.
GUERRA JUNQUEIRO

üh !».. Que saudade tenho dô meu tempo antigo.
Do tempo em rpie te amava e em que sonhei eomtigofí;.
OlíL. Que saudade tenho 1... A tua imagem linda
Na minlLalma gravei e hoje a conservo ainda!..,
Não te lembras ?... A casa em que te amei. táo branca.
De frente então fechada e que era, outrora, franca,
Quantas mudanças teve!*,, As arvores morreram.
As meigas jurítis ja desappareeeram...
0 rio pequenino.,, a canceilinha antiga...
Tudo morreu saudoso... e, mesmo uma cantiga,
Que o pássaro entoava... oh !... se sumiu lambem,
Com um pesar, talvez, por saudades de alguém !,..
Em lim, tudo morreu daquelíe tempo antigo,
ho tempo em que te amei, em que sonhei còmiigo.¦!??.
.Somente, o meu amor que em torturas padece
Náo suecumbiu de dor... e sempre... sempre cresce L.
Oh L. Que saudades tenho!... Oh !... que saudade immensaL

M^ria de Lourdes.

38688888888888^^
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Corno nos recebera
Dc quando em vez recebe-

mos jornaes e revistas dos
mais differentes pontos do Bra-
sil em que somos distinguidos,
amável mente, eom animosas
expressões de louvor.

Agora, é a nossa brilhante
ÇÒUega , 1 Jaudata. de Forta-
le/n. no Ceará, que nos dis-
tingue com estas expressões
generosas, a cuja bondade nos
cur\ amos cordialmente penho-
rados ;

«VIDA GAFIÇHàBà*
Em homenagem ao terceiro

anno tle governo do exmo. sr.
dr. Iloreutino \vidos. dignis-
simo Presidenle do Estado do
Espirito Santo, circulou em bei-
lissima edição, este esplendido
magazine capichaba, reterto de
escolhida eollaboração, tanto
em prosa como em verso.

,

•^mm?^SmWW'
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Annibaí e Clelia, filhinhos I
do sr. Arminio Milagres

Ferreira, nosso representante
em Baixo Guandu.

Optimamente illusírada com
photugraphias dos trechos mais
importantes de Victoria, ulti-
mamente remodelados na ad-
mintstraçáo modelar de Fldren-
tino Ávidos, que, com vérda-
deiro patriotismo, transformou
e embellezou a capital do seu
Estado» da maneira mais linda
e deslumbrante, o numero de
«Vida Capichaba >. que ura des-
crevemos. mar*;, uma etapa
gloriosa no jornalismo espirito-
santense.

Parabenizamos á íllustre con-
freira pelo suecesso de sua ul-
tima edição, prova inconteste
de que, na terra de Florentino
Ávidos, a imprensa conquistou
o logar que rneiece. cercada de
todas as immunidades, como
propagadora dos estos de pa-trio tismo dos seus filhos e co-
mo veri»astadora daquelles que: nào procuram honrar as tra-
diçôes de um torrão composto
de filhos illustres. patriotas e
dignos do seu seio».

tbrn
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Quem compra um bilhete da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bello futuro.
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Extracçòes publicas-todas as quintas-feiras-ás 14 horas

boteria do Estado do Espirito Santo

PIA

sol', A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO F.SIADO
ilMSI lillll .'li 73 | ITM PRÊMIOS

) APPROVADO PAIA SIA BETARIA DA I AZENDÂ
Ordem das extracçòes de setembro o outubro de 1927

HÜMTROS PLANOS

119
120
121

122
!23
124
125
126

CC
GG
FF

I
CC
GG
FF

I

DIAS

8 setembro
15 setembro

22 setembro
29 setembro

6 outubro
13 outubro

20 outubro
2 7 outubro

üfiLORfs oos mim

73000
20$000
63000
11$000
7$000

20$000
63000
11 $000

PPtHiOS MAIORES

30:0003000
100:0003000
25:0003000
60:0003000
30:0003000
100:0003000
25:0003000
60:0003000

BILHETES

12.000
18.000
12.000
18.000
12.000
18.000
12.000
18.000

FLANO C C
LAmm fMliielí*s .t 7*$0oo

Me no* ü?5-oju • ?
75 o|o em prêmio»

ííirooo-S
2l:noo$
(vJ:o*>»o,$
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Ií: riem Uíiu-u*11- t L¥K$íXlJ .

Meio*» 25of*0 .
7*5 «|t> cm prêmios

GG

I |m*mm fir'

1

l'ltl >IIUS
PRI >IIOS

* I:o0o$ . .

«iOOljS ... . »
lrtO$ ...

*i ... . , ,

15$ ultimo» .il^irí.Mttoft í* premiò ÍIÍícmo$
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b
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1 ü'
VJTi

Z't'jHU\$"Jmooíp
1:5o o $

L:non$
J;Íoo$
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I

50
I e

\\Vf
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1.009 * * • » . . , ,
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I'*«pf*i bilhete* íi &$!'}(«¦!
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riti:>nos
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**f ¦ « ¦.» *- .,'¦»' .

* t;CM)0$
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2» <: * \00$ ....

1.0 «- '30%
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Ol I ERECEM-SE AGENCIAS EM QUAL-
QUER LOCA! IDADE,

ONDE MAIA CORREIO E TELEGRAPHO.
Goncéssionaria

M.
COMPANHIA LOTERIA DO ESPÍRITO SANTO

Qereníe)B A RBARA
CAIXA POSTAL N. 3721 5ede: RUA DUQUE DE CAXIAS, 21—End. teleg.: LOTERIA 

'¦

VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO $
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J£_£6P CONTOS IIA «VIDA CAPICHABA»

MEDO DE SONHAR
—Parto hoje. Vou para Minas be-

ber leite quente dp peito de vac-
ca, comer boas saladasj dormir cê-
do e tomar banho na água corren-
te do ra....

Eri 0 («ornes (pie me annuncia-
va a sua partida para as alterosas.
Estávamos hi porta dò café «Chave
de Ouro,» ali na Galeria Cruzeiro.
Eu ia entrando para tomar o meu
cafezinho a ingfeza e elle sahia,
fumando uma cigarrilha ?bout
d o ré», fie tabaco turco.

Conhe :emo-nos em um baile em
casa das Noronhas, na I «avea.
Desde togp ficámos amigos, pois
desde aqueila noite nunca mais
nos deixamos e diariamente nos
telephonavamos, marcando encon-
tro na cidade. («ornes tinha uma
luxuosa <garçonnicre > no Largo
dos Leões e eu morava em Santa
Theresa. quasi na Lágoinha.

Mostrei-me admirado de Vêl o
partir tão precipitadamente para
Minas, COüsa de (jue nunca me ha-
via falado e elle explicou :

Ando magro, preciso arranjar
umas gordurinhas lá pelo torrão e,
além do mais, quero vèr os meus
parentes...—K" só?

Não. Ha ainda outra cousa.
preciso ser esquecido, sahir da or-
dem (io dia deste horrível meio...
Você quer saber de uma cousa V
Tenho necessidade de uma outra
vida, mais forte, mais enérgica, mais
máscula, afinal. Qué tenho feito até
hoje? Nada ! E? tenebroso este
meio, tenebroso e seduetor...

Pela primeira vez ouvia o Gomes
falar contra a vida lanteioulante do
Rio e mais surprehendido ainda
fiquei, quando elle, agarrando-me a
gola do paletot, chegou a bocea
ao meu ouvido e disse como quem
revelava uma grande cousa ;

—«Seu» menino!Tenho birra atê
dessas mulheres pintadas» quasinuas. impudicas, que se bíazonam
com o rotulo de «família»... Ando
enfarado dr* deboche e de falta
de pudor As vezes levo três me-
zes para conquistar uma mulher.
No lim flesse tempo consigo e na
terceira vez que converso com elia...
Adivinha em que eu penso ?

< ei lá.!
—Penso, meu caro, emquanto es-

tou conversando, no meio de dar-
lhe o fõia, de nâo a ouvir mais»..
Sabe por que?Porque nem fingir
sabem mais...

I '.ornes estava amargo, sceptico
e eu palpitei alguma desavença en-
tre elle e certa e determinada pes-
soa...

—Qual I Desavença nenhuma 1
El la. coitada, ao menos tem uma
qualidade: -não me aborrece e
sem ore eon cord a commigo... Elia
é um dos motivos da minha partida,
preciso desaeeostumal-a de mim,
porque qualquer dia acontecerá
uma tragédia...

— Porque V O marido é capaz de
mataba, se desconfiar V— perguntei
meio receioso.

—.Lará cousa muito peior —ê ca-
paz de deixal-a nas minhas mãos...
— respondeu o ( «ornes tranquilla-
mente, sacudindo a cinza da cigar
ri lha-

E na quei ia noite
partiu para Minas

¦ 
***

umas gordurinhas

o meu amigo
em busca de
porque estava

magro•Durante muitos dias tive de ex-
plicar nos salões a ausência do Go-
mes, pois tofla gente me pergun-
tava por elle, lamentando a sua au-
sencia repentina.

Gomes era um dos typos mais
seduetores fios bailes elegantes do
Rio. figura serena, tranquilla na

apparencia, mas no íundo de um
ardor de primitivo, cm pouco tem-
po tornou-se o idolo das mulheres
e um temível concorrente dos ho-
mens. Não havia mulher que não
lhe desse lambadas com os olhos
brilhantes e elle» embora lovela-
ce, era um homem difiicil e por
isso mesmo disputado... Havia mu-
lheres que até mentiam,dizendo que
elle as tinha perseguido» somente
porque pensavam que isto lhes
dava importância...

Quinze dias depois da partida, re-
recebi uma carta de Gomes, con-
tando as primeiras impressões, Es*
tava em Descalvado, sua terra na-
tal, longe da estação da estrada de
ferro, doze léguas a cavallo e nessa
carta, entre outras noticias, deu-me
a de que a vida era uma delicia, quesom no é a cousa melhor do
mundo e que Minas, si náo exis-
tisse, precisaria ser inventada*

Realmente, tudo confirmou o
pensamento' de Gomes, porque náo
mais voltou ao Rio durante muitos
annos. klentííieou-se ao meio, viveu
avifla do seu povo, honestamente»
sem o menor artificio.

Mas um dia, ao anoitecer, che-
gou ao hotel de Descalvado um
troly, conduzindo um casal para a
cidade. Era um medico e a esposa.
Elle, mn tvpo physícamente sem o
menor attractívo, embora moço, de
trinta annos, e elia uma figurinha
deliciosa, irr quieta, de vinte e cin-
co annos, interpretando mal a dvi-

izaçao...
Gomes conheceu-os logo no dia

seguinte. Eram vizinhos. Os seis
annos de vida no interior tinham
apenas adormecido a sua alma de
«condottiére» do amor é elle, des-
pertadocomo um leão, insinuou-se

(Conclue á pag, 40),
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA? ^

Vá £t_0 BORGES
Alfaiate especialista em obras de cinta como: casacas, «smockings». etc.

RUA DO ORIENTE, N'J 4 — VICTORIA—ESTADO DO ESPIRITO SANTO
^tolI_X_TU.LIlim_TII*T*TH» _J
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Anêmicos - Esgotados Impotentes
O appetite vos desappareceu. passais as noites agitadas, falta-vos a confia

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

-:- REST1TUI-LHE A FORCA PELO -;**

nça

GENEZIL
_,

Á VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS Dopoi.tarlcs i F. da Silva Neves & C. R. 8. Ayres
RIO. Caixa pcstal. 2398 Custo: . leiro 10S000. pelo correio, 12S000
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Cf-f-é Globo
RUA JERÔNYMO MONTEIRO, .ií)

Duqao dt* Caxias, 40 - i\ postal. 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

TES, BAILES EPIC-NICS.
Bebidos finas, conservas nacionaes

e estrangeiras
- TELEPHONE N. % -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

o**<****o*a**4oooo4oaaoaa**a**ao***
FAZENDAS E ARMARINHOS •a

vv

%.! .iS
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flbVES, FONSECA & Oa.
End. telegraph. ^/ESAb

Caixa Postal, 3796

Rua l de Março, 46

VICTORIA E E. SANTO

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
»»»»»•»»**»»» »»>»»»»»»»»»»»»#»»#a

A T* lt>_r a <r_r .r- m~ __4 _^ __. *|j ARMAZÉM
ic
J| de seccos e molhados
m

N.ffa&DalIa rerragens grossas
por atacado.

Especialistas e importadores de aguardente, álcool e vnrque em alta escala.
«< Endereço teleg.: NEFDAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 366
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Possuídos do immenso desejo da
divulgação dos princípios disscmí-
nados pela Terceira Revelação, co*
difieada por Allan Kardec, prose-
guímos, sem desanimo, uo estudo
dos phenomenos para que o teste-
nrui.nhò cama ador da variedade
dos mesmos, possa tocar os espi'
ritos indifíerentes e bem assim os
gratuitos inimigos que, tle arma
em punho, procuram tleter a sua
mar eli a.

Citando factos recentes e incon-
testavcis, julgamos melhor satisfa
zer aquelles, quo impiedosamente
nos combatem, attrahindo os, para
um estudo minucioso dos mesmos
e assim condu/il os poi um cami-
nho menos sinuoso do que aqueb
lc que, até aqui, têm palmilhado,

11 i, porém. idéas que se infiltram
nos espíritos fracos, erros alirnen*
tados criminosamente por tanlo
tempo quc, vergados ao peso da
tradição, 09 homens se agrupam*
formem sociedades com o fito tini-
co de repro<lii/ilos, deixando dc
parte as innovaçòes que outía cou
sa náo representam, quando bem
orientadas, senão o bafejo do pro*
gresso.

Andaram bem os homens illus*
ires. (pur confeccionaram a nossa
bandeira, nella collocando o lem-
ma «Ordem e Progresso».

Alicerçado na ordem, o progres-
SO, em ve/ tle <himera.se transfor
m.ir.í na mais doce realidade.

Applicando lambem esse lemma
aos nossos estudos, cosi umes, ha-
bito, etc, fatalmente, não riodere-
mos reprimir o impulso da evolm
ção. Infeli/mente. porem, trilhamos
caminho differentc, Ha por esse
mundo em fora, homens íllustres,
que,depois de longos annos tle estu-
dos, depois do sacrifício dos instm-
ctos materiaes, entregam-se á edu
cação do povo, mas educação a seu
modo. Obedecendo a ordens seve-
ras, têm elles eomo restricta obriga-
çáo atirar no campo Fértil tias al-
mas. que se acham sob a sua guar-
da. t> culto do passado, muitu em-
hora seja elle um erro, uma aber-
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ração dos costumes dos nossos
avós.

Üs espíritos commodjstas e os
homens de vontade dúbia apegam-
se a semelhantes çonduclores de
almas e» sem ,1 sua ajuda, não po-drln caminhar um passo si quer.Reconhecem que elles são im-
perfeitos, porém, os princípios que
pre- _m sâo sublimes e conduzem-
nos ao céo.

Não contestamos ; mas» assiste-
nos (« direito de estabelecer um
parallelo entre elles e uma casta
de homens,que, ha qaasi vinte se*
mios, lambem, com consciência
dos seus actos. oppoz enorme bar-
reira ã divulgação dos ensinamen-
tos de Jesus--os phariseus.

Preconizou Jesus que em oldres
velhos não se devia collocar um
vinho novo, pois, com a sua fer-
meotação. por certo, as paredes
do mesmo nào resistiriam*

Como, portanto, admiltirmos bons
ensinamentos em oldres corrompi-
dos ?

Como recebermos conselhos de
moral, si são ministrados por quem
não a possue ?

Lembremo-nos, ainda, que Jesus
não nos trouxe nada de novo. An-
tes deite já muitos outros haviam
pregado a moral e a regeneração
dos povos, porém, só elle soube
exemplificar e se não fora tal pro-
cedimento, não chegariam até nos,
com a mesma sonoridade de hon-
tem, as suas sublimes lições» os
s*eus edificantes exemplos.

Voltemos aos factos.
Os phenomenos espiritas, que se

realizam a iodo momento e que
abalam aquelles que os observam.

30 - 9 - 927

não ê innovaçào do Espiritismo,
vêm elles de longas eras. perdidos
na ncite trevosa dos tempos.

A maioria <los homens attribue
ao engenhoso Satanaz a sua ori
gem. allegando que. baldo dc re-
cursos, num requinte de moderois*
mo (só attínge as oousas mas) elle
procura attrahir as almas para as
profundezas sombrias do seu reino.

Gompulscndo o Evangelho, en*
eontraremos, a cada passo de Je-
sus,phenomenos, cuja analogia com
os que ora se realizam não se
pode contestar.

O homem astuto, querendo evi-
tar a divulgação dos mesmos, ba*
plizou os como milagres e com tal
rotulo tentou o cot I tar a verdade*,
para que não diminuíssem seus
proventos materiaes.

Em cada paginados quatro evau
gelistas encontramos factos, cuja
authenticidade é innegaveí e que,
estudados hoje pela Sclencia Espi
rita, são sólidos argumentos de
comprovação dos Mias leis.

O próprio Mestre, observando a
ignorância tio povo de sua ãpoca,
limitou-se, apenas, a produzir os
phenomenos mecliumnicos, deixan-
do o estudo e a comprehensão tios
mesmos para mais tarde, quando o
Consolador baixasse para relem-
brar as suas palavras, os seus fa-
<Hos, emlim, que viesse elle com-
provar a sua origem divina, pra-
ticando tudo quanto pregou o Na-
zareno.

Depois de demonstradas, pelos
factos modernos, algumas leis ci-
ladas, mister se torna que estude-
mos alguns phenomenos contidos
no Evangelho* elucidando assim a
criminosa supposiçáo de que os
phenomens espiritas existem ape-
nas de alguns annos para cá, quan-
do, nos Kstados Unidos, ai irmãs
Fox foram visitadas por entidades
desconhecidas, que annunciavom a
sua presença por meio de pança-das, vozes, deslocaçáo de objectos,
etc

Vict o ri a, ! fí—9—927,
Aylouma.
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I Veredino de Aguiar & Cia.
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j CUTKLARIAS,

FERRAMENTAS E
FERRAGENS
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Avenida da Republica, 10
VICTORIA
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E. E. SANTO #

«Pilsener»!
Cerveja ideal, genuinamente pura.

E1 a nova marca da cerveja, que a Com-
panhia Antarctica Paulista acaba de lan-
rar no mercado com verdadeiro suecesso.

Representantes geraes no Estado
do Espirito Santo

Antônio Braconi & Cia.
VIctorio
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COMPANHIA TERRITORIAL
.... «• «'¦¦¦¦¦a-M-iMi*11!*'11*'^^

Capital: 3.400:000$000
Sede: COLLATINA E. E SANTO

Proprietária dos ferülíssimos terrenos do valle rio Rio hòrc, dotados
de maravilhosa riqueza dc madeiras, servidos pelo E, K. Victoria íi
iMinas, ei 6 horas da capital do Estado, e também dos valiosos terre*
uns do Capciraó, no municipio do Alegre, As vendas são feitas a di-
nheiro e n longo prazo, em lotes de 25 n 30 hectares e em áreas
para fazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais vanta
josas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores : Dr. Attilio V/ivacqua e lldefonso Brito
. • —<m • -,»•«. • >

informações: Im Victoria, com VIVACOUA, IRMÃOS & Cia

ESTADO OO l sn mi o SANTO
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< I ultimo invento norte americano asse-
gura-vos completa exíirpaçào dus cabellòs
supérfluos do rosto, braços, etc A Depi-
lina Sarah é o producto até hoje exis-
tente para aquelle fim. Applieatvo e nota*
reis que os cabellòs saem com as rai
zes. Oulros depilatorios á venda uo mer-
cado mais não fazem que cortar os cubei*
los, fazendo o effeito de uma navalha* De-
volveremos a importância, si nâo der o re*

sultado desejado.
Preço do tubo 2GSOOO; pelo correio»
21SJOQO. Depositários para todo o Bra-
sil: F. DA SILVA NEVES & CIA. - A"

venda em todas as perfumarias.
RUA BUENOS AYRES, 273— RIO DE-.'JANEIRO :•

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

Harris» para o nosso endereço»)

= i

A «Vida Capichaba» é uma vendedora activa, convincente e segura.
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CIA. PAULISTA OE AIJMKNTAÇÀO-A ORANDE MARCA BRASILEIRA
especialidade da fabrica: BISCOUTOS

Typos: CHnMPflGNE-paladar delicioso--CREflM-CRflCKERS - DÜCHEN - sem rival.
Typos INGLEZES : 4~Aguae sal, Albert, Alphafcretu/Ararula, Brasileiro, Café, Combina-

ção, Gem, Leite, Lunch. Maria* Maisena, «Peiit-Bcurre» e outros.
MARIA E 50RTID05 engradados de 2 latas. PREÇOS DE RECLAME. — Laias lilhographadas

() m < l h tn ai o u d t ç i o tt a m e tt to em latas de; l{4 f/2 t 5 e 10 kitos
Representante»i LUIZ GABEIRA & Cia.

Avenida (ufnhaho — C. bostal. 3906 - V 1 V T O R i A - E. XL- SANTO
tt

aos olhos da esposa dp dv. 1'into
Junior.

lla mulheres honestas, que sen-
tem um prazer inaudito em (pie se
lhes faça a corte e ellas fazem disso
uma cousa sem importância, por-
que se julgam resguardadas pele
natural temor que todo conquista*
dor tem do marido. < .ornes, poi ém,
encarava a <-ouquista, náo como
uma simples pagina sentimental da
vida do homem, mas como uma
cousa séria,que,não realizada, era
um desastre e realizada um facto
notável. Inesquecível, im mor rodou-
ro. Por isso, era diífieil e nüncS di«
zia a primeira palavra para náo
paSsarpeía humilhante situação de
ser repèliido.

Gréscéü-íbe, porém, como uma
labareda, um anu*>r desvairado pela
esposa do dv. Pinto Junior.

Caprichoso, sereno, arbitrário,
quancio estava em jogo o seu de-
sejo, (.ornes nào tremia deante de
cousa alguma para remover o quelhe àfefroasse o espirito «* todos os
meios elle adòptavatranquillamen
te, sem uma contraceno na physio-
nomia. Deante, nd rntanto, daqueí-
la formosa mulher elle estacava
nessa duvida horrível que. ás ve-
zes, se toma mais forte dó que o
amor e não sabia que Fazer paracomprehendel-a...

Certa noite, tomou unia dalibe-
ração :-voltar ao Rio, atirar-se á
vida mundana, esqtieeel-a, não pen-sar mais no Desealvado, no dv.
Pinto Junior, na mulher...

Ei pela manhã, mandou c neil har
animaes e partiu sem se despedir
de ninguém, rumo ao ponto mais
próximo da estrada de ferro.

Tinha, porém, viajado Oito le-
gUâSj quando foi obrigado a pedir
pouso e jantar numa fazenda, por-
que desabou uma formidável tem-
pestade e era impossível continuar
a jornada.

()s èlenièntps nãturaes estavam
em fúria medonha e relâmpagos
tenebrosos e trovões terríveis en-
chiam o espaço dessa espécie de
ameaça, que conírnn&e o espirito
dos homens mais fortes»

MEDO DE SONHAR facilmente e oflfereceusea Gomes,
caso elle carecesse de alguma

cousa durante a noite.
Deitaram-se, afinal, os dois, cada

qual cm sua cama. trocaram al
gumas phrases, que se foram ra-
reaudoe, por tim.o quarto ficou no
mais absoluto silencio.O dv. Pinto
Junior dormia tranquillo, resonando
levemente. Gomes, porém, quasi
morto de soniuo, velava ainda»
porque, depois que se deitou, lem-
brou-se de que tinha jantado como
um boi, que o dr. Pinto Junior era
um passarinho dormindo e que se
elle, Gomes, dormisse com o esto*
mago cheio daquella maneira, po-
deria ter um pesadelló e dizer
qualquer cousa com relação á mu-
lher do medico* Meou horrorizado
com a idéa e debatia-se num es-
forço extraordinário, tentando do-
minar o somno, que o tornava quasi
dormente, () cansaço e a somno-
lencía, que as grandes refeições
provocam, estavam quasi a prostal-
o num somno. do qual elle temia
nâo acordar, senão no outro mun-
do* varado pelo punhal agudo (pie
o dr. Pinto Junior tinha sobre a
cadeira, (jue lhe servia de mesinha
de cabeceira.

Súbito, porém, passou lhe no ee-
rebro um pensamento rápido como
um raio, vivo eomo um relâmpago.

A lamparina de azeite, accesa nó
quàrt'61 sobre a tosca mesa, dava
uma tênue claridade oscillante no
aposento.

Firmou o olhar no punhal sobre
a cadeira e debateu-se mentalmente
no desejo de matar o medico. Ven-
ceu-o» entretanto, a idóa de levan-
tar-se e partir*

Silencioso» como um gato* ergueu-
se do leito, vestiu-se, mal e mal,
e sahiu. Fora, a chuva tombava co-
piosa, violenta, derrubando os ga-
lhos e alagando os caminhos. Go-
mes» sem chapéo, a gola do pale-
lot levantada, abriu a porta ria fa-
zenda e sahiu, a pé, no meio do
temporal, dentro da noite, em bus-
ca da estação, a quatro léguas de
distancia...

Nilo Bruzzi.

( Conclusão )

Meia hora depois, chegou tam-
bem, pedindo pouso» o dr. Piniò Ju-
nior que vinha da estação e que
temia continuar a viagem para o
Desealvado» embora a esposa tí-
vesse ficado sozinha*

Gomes estava alegre, déspreoc-
cupado, contente por voltar ao Rio
e acolheu o dr. Pinlo Junior com
eífusâo, satisfez, lhe a curiosidade,
contou-lhe o regresso, deu lhe no-
tidas da esposa é foram juntos
para a mesa.

líxhausto pela viagem, mas tam-
bem sob o effeito do exercicio e
por não ter almoçado, jantou com
um appetite devorador. Serviu-se
de tudo profusamente e repetiu de
vários pratos» no que foi acompa-
nhado indo medico.

A*s nove horas» o fazendeiro mos-
trou-lhes o quarto onde iam ficar,
dizendo (pie os punha juntos, por-
que eram amigos, do mesmo Iogar»
e assim deveriam preferir passar
a noite-

O dr. Pinto Junior pediu ao dono
da casa que o acordasse bem cedo»
de madrugada, porque desejava
estar no Desealvado á hora do al-
moço e Gomes recommendou-lhe
que o poderia deixar dormir á
vontade porque o trem passava á
tarde e sô faltavam quatro léguas.

O medico, gentil, não querendo
que Gomes fôsse despertado de
madrugada, combinou que a porta
do quarto ficaria aberta e o fazen-
deiro ficou com a liberdade de sa-
cudil-o sem fazer ruido, logo que
os animaes estivessem promptos.

Ambos entraram, escolheram os
leitos e cada um começou a des-
pir-se, conversando sobre viagens
a cavallo, sobre a necessidade do
caminho de ferro chegar a Descal-
vado, sobre a incúria dos chefes
políticos e outras cousas sem im-
portancia*

O medico contou que tinha som-
no de passarinho, que accordava



30 - 9 • fc»__7

1

%

»

*_££*- illi i 11 f iii ,1 i t i 11 i i 1 il h tt< ti i i tiiálIllM liÉliill Hliilllil i

VIDA CAPICHABA - 4!

ii!l!ii!llllii!li!liilll!!ii!!!lliii!!»llii!»liliiliK!!iiiií»liilll»

«MW...

- ¦' ¦¦ li.

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

ffwqj

PIERUBINA 'A/J -^^"^j^á MORRHUINA ¦wp in.-Jr

BriiTB'

\\/*'\/W \ Tintura e (ahlrUrn
0 remédio (jue traz o beiny/^-S^ CcbUio Barbosa \ oieo de ficado dc bacalhau em

\^~* A homoeopathia, sem gosto, sem chei-
_^ Jgro r seca dieta. Pesai-VOS a" diasnst.ar tias senhoras _H.^-W'

*''""** Ti il^ Jr^fc- ^-^"""^ antes e 30 dias depois*

ALLIUM SATIVUM
S6 é Legitimo o de Coelho Barbosa

O.s nossos produefos sSo encontrados en todas as pharmacias e
drogarias de VICTORIA

Coelho Barbosa & C.
End. teleg. AIJJUIW 38, Rua dos Ourives, 38 Rio de Janeiro

'"""'juS. '«rt

laniiimos. gratuitamente; um guJfl para tratamento honiuopaHiico.

il1! 911 íl PV

_3E_S___r
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-. ' | 3B
, E|||j1|| |
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CA BÊ LL OS. ma formula «Mija
setfredo custou 200 contos «i«* r-éis

A Loção Brilhante é o melhor especifico para
as affccções capilares. Náo pinta porque não é tin-
tura. Não queima porquê nfio contem saes nocivos.
E* uma fórmula sdenufica do grande botânico <\r.
Grouml, cujo segredo foi comprado por 2(X) contosJ

;. iv Lecommendada pelos principaes institutos
Sanitários tio extrangeiro, e analysada e autorizada
pelos Departamentos de Hygicne do Brasil.

1\~ Dcsapparccem completamente as caspas e;
aff ' 

¦

[TEIXEIRA & SILVA"
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^^^H MUTILADA^^^^^P
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COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS. PORCELLANAS, CRYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO K
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

íebem gêneros do Paiz á consignação

Tele gr animas : JARRA

Primeiro de Março, 8 e 10
— E. Espirito Santo

n

U DOS SABONETES
SA60NETE DOS REIS 'Ú

AS CASAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTÜ
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Grande concurso de Belleza
ORGANIZADO PELA

"VIDA CAPlCHABA"
Qual d mais linda senhor ita dns qut: Imbalham no comrnercio

e nas repartições publicas, em Victoria ?

id> «ilu ti ni a pergunta, 'pie nao trm resposta íacd. No eommerck) e no
funcciojialisrnõ publico destn ridade trabalham tantas senhoritas de Fascinante
formosura, que, certamente, nào será scmdíffieuldades a eleição dr uma soberana
entre cilas.. < uníramos, porém, na disciplina e enthusiasmo das nossas "forças

eleitoraes 
".

feniimado este concurso, fiaremos á senhonta quo alcançar mais sufíragiós,
eomo lembrança rle sua victoria, uma linda medalha tle ouro e lhe estaminiremos

o clichê, em trk-hronrra, na rapa tlesta revista.
Os «cuii])ons> serão recebidos até uma data, que lixaremos opportunamente.
;in seguiria, procedesse a, ptiblícainetUei ao respectivo escrutínio por mtérme-

«In» «le um Jury para esse lim nomeado e. proclamada a Rainha, oficie-
cer lhe emos uma festa, na qual lhe será entregue a medalha conquistada. A essa
solennidade (dia fleverá comparecer, ostentando tuna Faixa om qtie so leia o

nome do estabelecimento eommereial oti da repartição pnlü'1
• OBSliRVAÇÕÍiS
Cada leitor poderá enviar o

numero de «coupòns» epie achar

conveniente

As ipuraçóes parci-ies, que

iromos publicando em todas as

nossas edições, serào encerrad,

sempre três dias antes de circu

rem os nossos números quinze-

naes.

Todos os «coupons» deverão

o endereço G

mxiiiirairm mxxxn: ¦ <L JL,*-* I^J>iA A.Jm, 4

M

M
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^^^H MUTILADA ^^^^V
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A íe&ta du Café
foi admirável para
rios e muito mais
para o sympathico
tenente moreno.KL
le sc esqueceu da
interessante cre-
anca, que lá esta*
va dançando ; e
manteve animado
ftirt com miss Be«
be Daniels, q u e
também se esque-
ceu do seu Prin-
cipe Encantado»
(pie estú fora.

Alfinete aqui não
pode falar das mu-
lheres por serem
inconstantes, pois
o nosso amigo tam.
bem mostrou gran.
de volubilidade,.

•
? >
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Monsieur X. residiu entre nós e,
compromettido com certa scnhori-
nha loira, partiu para a sua terra.

Agora, depois de um anuo dc
ausência, volta novamente, L. ço-mo e natural, ioda a gente está
crente de que o nosso herde veio
buscar a sua bem-amada. — Entre-
«anto, Alfinete\*% soube que ainda
«elle» vae se arranjar por aqui.

Devia vir agora, mas para levar
a sua queridinha para o seu tor-
rão natal, è, algum tempo depois.
satisfazer o seu desejo, que é vi-
ver na terra capichaba.

Alfinete não admitte que, em oc-
easiáo alguma, «o homem deíxe de
ser homem».

muito da
sua Rain
altcução ;

I esia do Café, pois a
ia não lhe deu grande
distrahiu*se bastante e

deixou-o desolado..,
E1 isto, meu amigo,

corre a nosso gosto-
nem tudo

•
* •

0 sympathico moreno do Banco
vae ás festas, mas quasi nao dan-
ça com a frágil morena da Praia
Comprida; elia diz qtie nao o sup-
porta e o povo diz que elles nào
sc dão. Mas Alfinete, que não está
dormindo, vê sempre o queridinho
das moças acompanhando mlle-
até a sua residência, após a mis-
sa das IO horas, nos domingos.

Mas, apesar disso tudo. elles não
se dão.*.

?

Actualmente todo mundo querser eseriptor. Aprendem a esere-
ver algumas tolices e... prompto !
enviam-n'as para as redacções,
atim de serem publicadas. Affe-
Ctam 0 andar, os gestos ; presen-team os donos de jornaes e re-
vistas. O bolso vazio, a cabeça da
mesma forma; compromettem-se
com determinada senhorinha. e o
compromisso prolonga-se durante
mezes e mezes e acaba... dissol-
vendo-se.

Por epie não mudam de rumo ?
As terras do Espírito Santo são

táo férteis...

•
* *

filia já voltou de seu passeio ao
Lio. e um dos seus admiradores,
que seguira para a grande capital,
já voltou também. K elle já foi vis-
to, igualmente, a palestrar com o
cunhado de mlle., á sahida do ci-
nema...

t
* -
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* ilFoi interessante

vero delu joso par,
que formavam o
moremnho de o*
lhos amortecidos

LJç fl e uma creatura
\ ^/ \k clara e de elegan-

te porte, Elle, «li-
zem que trabalha
em Manco; c elia
é alumna de um
collegio, onde se
aprende a re/ar
muito, mas nem
assim mlle. deixa
de ser (lirtista.

Dançaram mui-
tn ç comeram li-
nos bon bons em
uma varandinha
do nosso Club IV-
ciaria, queéa con-
fidente «ios namo-

rados. «pie vão ás suas festas.

A morena da Praça do Quartel
está radiante, pois tem agora cer-
teza de «pie o Tenente gosta mes-
mo delia. Mas o facto é que elle
foi a Cachoeiro, $•> porque uma
interessante Mlle. o convidou...

Alfinete c indiscreto, em atten-
ção á morena, que parece ser
tão sincera...

• ?
A galante filha da urra andalu-

za não esteve muito satisfeita com
a nossa ultima indisereçâo. e o
que é melhor, attribnm todas aquel-
las maldades a um seu amiguinho.
tpie, coitado, tem sido aqui, tam-
bem uma das nossas - vieiimas»
predilectas...

Diz o velho 3 d ágio, que longe
dos olhos... E assim parece mes-
mo (pie c. Elle está longe, pois
que deixou de exercer a sua acti-
vidade nesta bôa terra, e elia, que
tom (hIa umo nfl/ManAiii *»\- a ri r»*»!,/»»»

*
* *O nosso enfant gaté náo gostou

Made/uotselte é, sem favor algum,
uma lindíssima e seduetora figura.
E como mlle* sabe disso, não se
tem descuidado em conquistar, de
maneira positiva e solida, o cora-
ção,já apaixonado, do jovem e ele-
gante medico. Mas mlle. não tem
receio de (pie elle venha a saber
do antigo jlirt com o engenheiro
da patna de Mussolini ?

tido uma paciência evangélica
•speral-o, parece (pie não eslá
J a ¦ <. -4 * *•**. * «. .: **¦ ¦ * V t¦ ** * » r^. *At * , * *. I M — i A ..» . *êL m. — 1 ._

tem t
em esperal-o, pi
sendo insensível aos galanteios do
jovem literato, que tem illustrado
com lindas chronicas as paginas
desla revista. Ern fim, elles são li-
teratos. KUa ama as bellas letras
e ellt* também... Mas olhem que
aquella dedicatória, naqueile livro*
é bastante significativa...

Alfinete

Semana das gallinhas
Com a presença do exmo. sr. dr,

Presidente do Estado e altas auto-
ridades estaduaes, realizou-se do-
mingo ultimo a inauguração da
«semana das gallinhas», nesta Ca-
pitai, a que concorreram os mais
seleotose vistosos exemplares gal-linacèos.

Essa interressante exposição, que
visa desenvolver, entre os nossos
gallinoeultores, o gosto pelos pro-
duetos tle selecção, repete-se, este
anno. como no passado, por inicia-
tiva do exmo. sr. Prefeito desta
Capital, sr. Octávio índio Peixoto,
(pie. assim, de forma efficaz, esti-
mula. com prêmios e louvores, os
esforços dos que se dão a essa
espécie de criação.

O discurso inaugural foi profe-
rido pelo sr, dr. jair Tovar, em
nome do sr. Prefeito, pedindo a s.
exa., o sr. Presidente do Kstado,
que « onsiderasse ofíicia Impute
aberta a curiosa exposição.

Ao distineto e esforçado Chefe
da municipalidade victoriense, nos-
sos cumprimentos pelo êxito de
mais essa iniciativa feliz.

A «Vida Capichaba» circula entre os melhores consumidores esplrito-santenses

É

*¦•
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1 —Km QUC casos lhe parece ra-
zoa vel o direito de matar ?

2—Onde se extrema o amor do
desejo ':

3~- Que lhe parece mais útil : umn
igreja, uma escola Ot! utna cadeia í
Mor que?

4— Quaes us vícios humanos mais
abomináveis ?

5— Agrada -lhe o amor, sem di-
nheiro '•

6—Que conceito faz da belleza»
sem virtude?

7 —Devemos dizer sempre aquillo
que pensamos ?

8—Quaes sáo os males maiores
dr nossa época?

9—Poderemos sei Felizes, sem
qualquer espécie de religião ?

lo Que pensa do divorcio ?
I I —Qual a maior prova de amor

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

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

faria delles, si fôsse dona de seus
destinos V

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

15- Qüe di/ a respeito das supers-
tieòes, dos augurios e dos vatici-
nios, deduzidos da letra, das linhas
da mão, do expressionismo ?

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

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

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

19—Qual 0 romance melhor —pelo
enredo — dos que já leu ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.30 ~E' um hem OU um mal a co-
quetierüP Ate onde deverá elia
ser levada ?

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

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

33--Como define e acceita a poli-tica? Como comprehende e iusü-
lica os chamados direitos politicos
da mulher V

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

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

36 —Qual o mais repugnavel fios
peccados mortaes?

37—Qual a qualidade mais apre-
cia vel e qual o defeito mais preju*
dicial, tanto no homem, eomo na
mulher lealdade, meiguice, cora*
gem, paciência, confiança, intelli-
gencia, illustraçâo, economia, ge-
nerosidade, trabalho, riqueza, ele-
gancia. formosura e pobreza, no
primeiro caso; e mentira, prodi-
galidade» feiúra, gula. bilontrice,
avareza, ciúme ou timidez, no se-
gundo?

38--Será um «habito elegante» o
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» ?

AI—Qual a prolissão que lhe pare-
ce mais conveniente á mulher?

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

43—E' o beijo a prova suprema du

amor ou da volúpia í Qual Ò con-
cei to que elle lhe merece — num
caso e noutro ?

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

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

seu natalício ?
47 —Que mais lhe prende o espirito

na pessoa de sua eleição ?
48—Que pensa do Carnaval ?
49 -Como define o riso ? E o pran-to ?

50—Quando e como deseja morrer?
5I--Qual seria sua maior desven-

tura ?
52--Que é que,na vida, lin* dei-

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

graça ?
54—Si nâo fôsse quem é,quem de-

sejaria ser?
55—Quaes sâo 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 á bebida de

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

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

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

umphar na vida; o capital, o tra-
balho ou a intellígencia ?

OBSERVAÇÕES

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

Não publicaremos respostas
firmadas por pseudonymos.
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eO reverendo padre Antônio Gomes, digno vigário da cidatL
de Passos, attesta e jura se preciso for que se achava magro, muito
fraco, sentia peso na cabeça, falta de appetitc. ás vezes, tinha de-sanimo. pesava 52 kilos e vivia desanimado. A conselho de ummedico do Rio, fez uso de 8 vidros do VANADIOL sarando
completamente e hoje pesa 68 kilos, estando forte e robusto, cum-
pri ndo sua missão dr fé.

Aconselho aos filhos de Deus. que se achem doentes e fra-
cos, que usem o VANADIOL. pois é o melheor remedio-ali-
mento para quem precisa ficar forte e com saúde.

Passos, 19 de abril fie 1918.
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Nossas publicações sâo gratuitas, ©m vista dos excellentes negócios, que proporcionam.
- » KÀ
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1 —Iim tlefesa tia honra, tle um
bem com m um a tli versos e de vi-
das preciosas, guando a força e a
astucia do aggrédido, em todas as
suas tentativas para evitar dèrra-
me de sangue, forem superadas
pelo aggressor, casos esses exce-
|)cionaes. Fm ihese, nem dentro
da justiça é lógico o direiío de ma-
tar. que a pena de morte não cura
(piem desápparece, nom assusta
quem fica,

«1
r ****** ã _ _

3- Apesar da necessidade actual
cias três, parece-me mais útil uma
escola, por ser, ao mesmo tempo,
uma cadei.t provisória do espirito,
onde, srm se estar de joelhos, se
aprende a amar as leis de Feus
e dos homens.

4—Os vícios não sào abomina-
veis — são, apenas, prejudiciaes,

5- Amor agiada sempre: natla
substituo em sua funcçâp abso-

lula ; mas o attl ÍCtO de um beijo
nâo cria sozinho pâo, roupa e lar...

icsde o dia em que se levantou
o direito de propriedade no mun-
dó, o amor e o dmheiro ficaram
sendo dois pólos, um negativo, ou-
tro positivo e a humanidade uma
chamma electrica. produzida por
tdtes.

6~ A belieza sem virtude é como
a Mõr do ópio -encanta o olhar.
que a vê de longe e envenena a '
boeca que lhe sorve a essência.

7- As almas idealistas não teem
o egoísmo de guardar o que pen-sam : embora eom prejuizo, às ve-
zes, esbarram na incompreensão
alheia, desejosas dé beneficiarem
os seus semelhantes é um sacri-
ficio que encontra redempçào na
sua própria tortura não ha mais
irmãos¦' bichos, como no tempo

de S. Francisco de Assis... 1^ 0
8—Em todas as épocas só houve

um mal responsável por totlos os
outros : a ignorância,

9*--A religião é como o leite ma-
terno desagrada ao paladaradul-
tt), mas o seio, que o guarda, é sa-
grado e de memória eterna.

, IO--K' uma vergonha,cpie tomou
a Fôrma de lei, para justificar ain-
firmeza tio amor. e as leis são sem-
pre louváveis ; os que sob elia se
abrigam é que nem sempre o sâo...
Dois divorciados intolerantes sâo
Ashaverus eternos, dignos de pie-
dade ; mas. entre dois, um carrasco
e outro victima. não tem a victima
o direito de recomeçar adeante a
felicidade perdida? A questão é
que o publico não sabe quem é o

verdadeiro carrasco—sínáo havia
mos de entrar no regimen do
«Commonwealth».*. Pobre justiçahumana,,. Só na Rjjssia «*« que se
inventou uma lenda -a Baba-Yaga,
bruxa que andava com uma ca-
veira de olhos em brasa, reduziu-
do a cinzas as consciências... com-
bustivcis...

11 -Aquella que o exalte, sem re-
baíxal-a perante o seu idealismo.

i2
13 Eu não os julgo — admiro

alguns homens, os heróes, humil-
des ou grandiosos, que vão fazem
do tanta cousa bella no mundo.

Dona de seus destinos? A gen-te não chega a ser dona. inteira-
mente, do destino dt* um !...

!4 —O passado deve ser como
um túmulo dentro de uma catfae.
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tirai, illuminado pela lâmpada vo-
tiva da memória —podemos envol-
vel-o corn todo o incenso, todas as
grinaldas e lagrimas da saudade,
mas não podemos esquecer que a
vida, lá fora, não parou com os cre-
pusculos e as flores mortas o sol
renasce todos os*dias para reis e
para mendigos e ha sempre no-
vas plantas e novas aves pelos ve-
lhos caminhos.

0 futuro é uma
conclusão do presente: não prestoattenção ao fim ; ponho toda a alma
no trajecto.

lirigi i a

15—Só acredito nas dedueçoesda letra tomo ponto de partidapara a auto-educaçao — todo o nos-so caracter está nos nossos nervose sáo os nervos que
penna.

I •*-..# """* * * •

I / — ...
IH -Desde que tenham basiantesubtile/a para demonstrar a sua

competência sem os humilhar, poisinfeliz tia casa de Gonçalo, si a
gatlínha canta mais alto'do'que .,
gaito».

lf^~ 0 mais uni «Les yeux qm s'otivreni». tle Henri Bordeaux.
2n Talvez aquelle em que o maisfraco sente poder dei.xar nas mãostio mais forte a sua esmola mvs-teríosa tle belieza..,
21 — ... e ninguém melhor quePascal burilou esta verdade mtle-linivel: «Fe coeur a des raisons queIa raison ne comprend pas»,22—0 único soffnmento. que le-

sus não (juiz colher no horto rias
magnas humanas, porque File não
precisava reílectir sobre a própriavida.

23—A adulaçào. Perante a igno*rancia, que é um mal nato cura-vel, bem como a brutalidade e oerotismo, que são desequilíbrios
orgânicos, a adulaçào é um vicio
deprimente, porque é, no pobre amoeda que facilitará O páo; no cul
to. o visgo subtil qut embaraçará
o vóo das antipathias alheias. 

'
24—0 mais inclemente tios dois
os — »
*-<*,' ..»«? *

^S() —mm. f f ^

27—Si são duas espécies de beF
leza, não se pode distinguir uma
em detrimento da outra, por isso
nro de ambas o que ellas teem
para dar -olho a belieza phvsica,como se estivesse deante tie um
Ivuskin, de um Bottieelli, de um
Velasquez; e tenho para a formo-
sura espiritual a minúcia de um
perfumista, que é capaz de apro-
veitar a fina essência até de uma
obscura herva santa-maria.,,

20--O pudor, Elle é como o
«zaímph» sagrado, que Salambô
roubou ao altar de Tanit : as mu-
lheres veladas por elle teem sagra-
ções tle deusas — tornam-se mais
preciosas para o amor.

09—
BM* aP # # *

30—A coqueiterie è o enxofre,
que inflamma o salitre tia honra,
e enche de gases o carvão da
vaidade. Ponha-se a dose de :

IU pólvora de caça: tri-
umpho social.
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pólvora ile guei ra:
lirmilo geral!-pólvora «-Ir mina :
bandar !.?,

31—Tanto ad mulheres» como
homens, sá começam a
tar de si próprios pormotivo quando a mocidade queestá aneiosa por uma folga» vendo
as poi tas e as janellas trancadas
parn a velhice náo entrar, começa
a mirrar sftsinha até fugir por ab
gümà frincha.

••19
» 1 £, ¦"-*"¦ , , ,

33—Para O homem a palavra mais
grave fio diccionario Civilização.
<*To nem cuidado»- di/ Platão.*.
Para a mulher, uma grande dama»
cujas relações honram, mas nào sc-
duzem. O melhor direito politica
dfl mulher é fazer do seu lar um
templo, de si mesma uma deusa.
do seu marido um sacerdote ç de
seus filhos homens, e, sobretudo.
náo esquecer que a rua é o «in*
lerno sempre calçado de boas m-
leneôes». Essa 6 a melhor maneira
de elia servir, politicamente, a pa-tria. contribuindo para erguer a
ideal Pantisoeracv. que. desde ila
tào até nossos dias, quasi levou á
loucura três infelizes poetas : Sou-
lhey, Wordsworth e Coléridge.

34—«OBJ Ku não sabia què a íi-
delidade era um dever... Sempre
imaginei que a fidelidade íôsse um
prazer, a divina volupia de guar*dar-se para a máxima belle/a do
amor.

35 — EntâO a gente se iníeriori/a
assim, sem mais nem menos?..,

36—*•.
37— Dependem das pessoas em

quem estáo contrabalançados. Por
ex.: uma jovem sente-se mais se-
duzida por um bonito brutamontes
do que por um feio cheio de mei-
guice; no entanto é mais adorável
um feio cheio de meiguice e leal
do que um bonito, brutamontes...
bilontra.

38—li.,
.I9 — Poi ({uando descobri ((tie

estava liberta de uma illusão des-
illusora.

10—Eterna visionária que, na
anciã da felicidade, sonha ser tudo
ao mesmo tempo, no lar: Venus,
Kgeria, Penelope, Cornelia, tudo
emlim. No entanto a mentalidade
do gentil companheiro não lhe exige
cousa alguma; o instineto delle,
sim. é que parece um verdadeiro
tonnel das Danaides... A humani-
dade é victima da geração mal-
dita. Danaus tinha 50 filhas. Na
noite do casamento de todas or-
denou-lhes que matassem os seus
maridos e 4$ obedeceram á ordem,
pelo que Júpiter as condemnou a
encherem tonneis sem fundo. A
ultima não matou o seu e pôde
ser feliz, sob o altar de Arthemis,
deusa da Persuasão. A lenda pára
ahi, mas eu concluo (jue Júpiter,

como prêmio de amor, permitie
que, de 5o em .^í annos, elia renas-
ça no eorpo de uma feliz heroina
para escravizar um homem na ter-
ra... Ivesia, assim, um consolo : ca-
da mulher quê se julgue possuídora fio espirito da ultima Danaide.

. *l I »«*-*-,.,
12 -"[), sun.., Como um cntaclvs*

ma re-equilibrando a esphera. em
depressões geológicas— triumpha
mos esmagados bons, mas eovar-
des; perfeitos, mas desilludidos-
triste victoria rife Pvrrho...

. -m

4*»******** #
W —E existe, por accaso. mulher

cerebral sem sentimentos?!
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sentiria feliz; sem elia. nem plan-tada no throno cie Balkiss, amada
pelo mais fabuloso dos reis, eu
comprehcnderia o meu ideal.

55—Todas as heroínas da I listo-
ria e da legenda são moldes exo-
ticos, nos quaes a minha imagina-
çáo se amolda, como o bronze em
ebulição para ir ca hin do, eterna-
mente relundido, no cadinho da
realidade.

56--Falta de phosphato.
57—O alimento (jue o labor de

meu pae e de minha mãe põem
todos os dias deante de mim.

58--Por minha parte imagino o
amor um sentimr nto grande demais
para deixar locar para outros na

.Sedativo Regulador Beiraõ

iv

X
y\,

O primeiro Inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhorítas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão, fluxo com dõr
ou dysmenorrhéa, Colicas
Uterlnas, regras excessivas,
Incommodos da idade critica
e inflammações do Utero
Não confundir com ou-
tros Reguladoras imita-

/ Ções do t»E(.mj.POR BCIRAO
/ ItfllStMi Sl OCHmiOtl NIC. ftf SMÜ

46—Nasci na Linda terra de Chan*
naan. no «mês de Deus. das ci*
garras e do Brasil», como um so-
noro poeta o decantou.

47— E quem é que pôde eleger
uma creatura sem ficar preso portudo que lhe pertence, inclusive os
defeitos?

48—O Carnaval parece que ó a
festa em que a roupa se vinga do
homem, tanto que ficou conven-
eionado ser a quarta-feira de cin-
zas o dia da barrella geral das
almas.

49—..,
50—L). Morte que me

não poder enfeital-a no
samento : nestes tempos de cris*
é preciso fazer eeonomia até de
idéas.

51—Não sei de maior desventura
para qualquer um que levar ma-
guas ao coração alheio.

52—.Si os motivos das recorda-
çòes são vários, como distinguir
qual a mais doce J

53¦--¦ Inconcebível, tmmensiiravel,
indesejável...

»>4—Com a alma que tenho até
na pelle de uma mendiga eu me

desculpe o
meu pen-

cella do coração, que lhe compete
encher sôsinho.

.59—Ambos! O sorriso é a car-
ne ; o olhar é a alma* 0 sorriso é
a porta; o olhar é a janella* Acho
preferível tomar de assalto a casa
saltando a janella, por ser mais
romanesco e meritono.

oo—...
61 — Por que ? !
62—l'm sem o outro náo anda—

são dentes de uma engrenagem
que se justapõem e.sem o óleo da
as tu cia, enferrujam...

Por minha parte, nao quero sa-
ber se vou triumphar na vida ; an
ceio, apenas, estar sempre em pa/com o meu orgulho ; poder pagarcom o mesmo esforço o pão quecomo e o direito de pisar a terra
em que piso ; ser sã para sentir abelle/a do mundo ; ser hon *sta para
perdoar todas as injustiças queme fazem; e ser bôa» que a bon-
dade é a flor mais diflicil de se
cultivar e a única que perfumaeternamente a vida humana...

Acosto de 1927»

Haydee Nicolussi
A Vida Capichaba vae a todas as localidades do Estado d* Espirito Santo

m^__m___i_________
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•fpRNA SÀQ
D UTERD DOENTE

iMin e hhniiki nos swiís m \
i i '.

1.*— Inflammacão do Utcro;
2: — Catarrho do Utero;
3.* — Corrimentos do Utero;
4.* — Colicas do Utero;
6.' — Hemorrhagias do Utero;
6* — Dysmenorrhéa (regras doloroaat,
7.' —- Amenorrhéa (falta de regrai);
8.* — Leucorrhéa (flores brancas);
9° — Perturbações da Puberdade;

10.° — Favorece os pkenomenoa da QrarMaa;
11. - Combate os enjôos e vômitos da Ghravfcfcts;
12.° — Evita os Abortos e outraa Perturbaria*;
13.° — Facilita o Parto;
14.* — Acalma as Dores de Cabeça, Vartigaam« «fea
16° — Restabelece o appetite;
16.° — Tonifica o Utero.

É A VIDA DA MULHER: DA LHE SAÚDE. ALEORU E YlOOt.
MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA.
NAS PH ARMA CIAS E DROGARIAS-

IMPALUDISMO
—K^blITAS' SEZÕES.FEBRES INTEPMITTENTES.
FEBPES DE TDEMEDEIPA.
CACHEXIAS PALUSTRES.

CUQA EM 3A6 DIAS. PELAS
PIUJIAS ESPIRITO SANTO

NAS PHAQMACIAS E DROCAQIAS 

PHARMACIA E DROGARIA
H» .Mini mm i i ^watfww .í'v-..iB*n&:.ó ;mNm^'-i.~.>tiisM'iMmmtt^«i^'r'.<*-stí >.,. ¦«,¦. :o>m-mi&i'mmtmmmmm

«POPULAR» A

G. Roubach cv C,M.
Grande deposito de

DROGAS E PKODUCTOS CHIMICOS

Importação directa das principaes fabricas
nacionaes e estrangeiras

a POSTAL 3812—£nd. Tel.ROUBÂCH

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 20

VlcioriA &* K- Sonio
(toma

:: ii
BRUZZI & CIA.

Sucicssorcs dr GOMES d- BRUZZI
FABRICAÇÃO OE VINAGRES. LICORES. XAROPES,

VINHOS DE FRUCTAS
r hcu.h congênere*» peion protretaoi ttãuta iiv^nKns.

( ominert m em ftro>*o dr AGUARDENTE E ÁLCOOL
t.r.utdc prêmio na Exposíç&a Iniei nacional do ( mlr na no dc

WJ e diploma «le honra do Instituto Agrícola Brasileiro
TELEPHONE, 249 CAIXA POSTAL. 3835

Knd TelegTaphico; DISTILLAÇÀO — Código: RIBEIRO
Produeio* amdysadoü e epprovadps pelo Laboratório Nacional

de A na lv sei «l«> Rio dr Janeiro-
::

::

Duarte, BeirizA Cia.
..¦:„m*.*rtrAA-e*m****.-*m*<- -»">*.

VENDAS POR ATACADO
Seccos, molhados, ferragens, kèroienè,

trigo e sal
Compradores de café em larga esgala

Consignações, representações e conla
própria

Usinas para pilar e beneficiar
t afê c arroz

Navegação marítima <4 fluvial
Representantes de diversos Bancos

Fil ia es em IMUMA K MONTE BÉLLO
Matri/ : na VILLA DE ICONHA

Estado do Espirito Santo —BRASIL

Endereço teiegraphico—-ICONHA- PUMA

CÓDIGOS: RIBEIRO e outros

particulares
H
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M\ j O PRINCIPIO DA NOVA EDUCAÇÃO <4iH
ii % I <V;> PSYCHOLOGIA DA CREANCA ~h *H í_!
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(Continuação)
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cessidade de uma fé que o susten-
te r o console, ainda quando a es-
tima dos homens não o encoragem
e o sentimento da honra enfraque-
ça deante da immensidade de um
Sacrifício imposto pela consciência
e conisummado em Silencio, L a-
conselha a ensinar ás criancinhas.
como elemento essencial da edu-

| cação, a religião pelo s\stema in-
tuitivo. Innumeros, desde afjiu. ío-
ram os apóstolos convictos, que [irocuraram innovações nos methodos
de ensinar ás creanças por meios
efficientes e attrahentes. I*:' incri-
vel o progresso alcançado de um
século a esta parte, que é, apenas,
a quanto remonta a reforma radí-
cal na nua mura de ensinar á cre-
anca.

Si bem que Comeniò ou Come-
niUS. no século Wll. tratando es-
pecialmente da educação da pn-meira infância aqui tivesse quasi
que traçado o caminho do ensino
intuitivo, ou do ensino pelo aspe-
cto, pelos olhos, inaugurando os
livros eom estampas, è tido como
auctor do methodo de intuição Pes-
talozzí. considerado como o mais
ardoroso apóstolo da educação po-
pular. Sem duvida íoi elle que fez
da educação popular um proble-ma humanitário, até então relega-
do o plano inferior e fez surgir
e applicar os processos do metho-
do intuitivo, lixando os meios mais
próprios em Íris pedagógicas. Ten-
fio a idéa í u n d a de confiar
a educação e instrueção das erian-
ças exclusivamente á mulher, pu-bticou a obra r^pe o celebrizou, des-
tinada a substituir ao empirismo,
que infestava as escolas de então!
o methodo conforme ê natureza*

Esta obra. intitulada Leonardo
Certrudes é a exposição completa
de sua doutrina, que nasceu ao
eontaeto do povo. conheeendo-lhe
as necessidades com inteílecto de
philosopho e o coração intlamma-
do fie amor...

Para Postalozzi. a maior preoceu
paçáo é conseguir formar,pela edu-
cação, um homem completo, des-
envolvendo suas faculdades pelosmeios da natureza, que considera-
va uma lei do organismo, A idéa
da intuição domina todo o metho-
do de Pestalorzi, tanto a respeito

da educação physica, submettenclo
o corpo a exercícios graduados,
como inteilectual e moral, come-
çando indo fio simples para o com-
posto e isso gradualmente,

A*mão segundo elle -é a edu*
cadora mais completa fie seus íi-
Ihinhos, fazendo-os adquirir todos
os conhecimentos para os quaestendo a sua actividade que elia
pode guiar, amparar e despertar,
desenvolvendo e augmentando as
forças da sua intelligencia pela
superposição gradual fie noções
apropriadas á sua natureza. Pelo
exposto, tornou-se evidente que jáPéstalozzi preconizou o ensino ma*
ternal conduzindo a criança des-
de seu^ primeiros annos, entre-
tendo neli a «o interesse e a ale-
gria de modo que o estudo lhe
pareça antes um divertimento, re-
ireação do espirito, e nâo uma fa-
diga seria».

O grande educador suisso con-
sagrou toda a sua vida em expe-
rimentar. corrigir e adaptar o sys-
tema de ensino popular, sendo
este o motivo pelo (piai variavam
suas theorias- conforme a expe-
riencia aconselhava —o que fez di-
zer a alguns dos seus críticos que
Péstalozzi não teve methodo fixo
e a outros que não o teve abso-
lutamente. investigando, porém, a
idéa philpsophica do educador,che-
ga-se a conclusão que segue o mes*
mo rumo através a diversidade cios
systemas experimentaes: sempre
a mesma preoceupaçáo de pôr em
aceão as .faculdades da ereança
pelos meios naturaes, que o mun*
do e a própria natureza delia lhe
offerece. conforme a lei natural fio
desenvolvimento infantil e esla lei
se tornou o principio inabalável de
toda a doutrina pestalozzíana.

A intuição e o ponto de todo e
qualquer conhecimento e é a base
<la instrueção.

Péstalozzi. si teve uma vida jun-cada de dissabores e soffrimenios
para fazer triumphar seu ideal,
conseguiu concentrar em si a at-
tenção do mundo e teve discipu-
los, que levaram avante seus ideaes
com o fervor dos apóstolos.

Entro files a Pape Carpentier,
que chegou a melhorar o methodo
natural, adoptando-o nas numero-

sas escolas infantis, quc espalhou
na França,

Outra admíradora de Péstalozzi.
a conoessa Theresa BRUNSWICK,
veio provar com factos aquil-
lo que uma nação pode esperar de
suas mulheres.

Sentia um amor immenso e in-
tenso á infância, um amor opero-
so. ferido íicado viuva e possui-dora de urr, considerável patrimo-fdo, apé)s ter visitado o inslitueto
de Yvcrdon, passou a Inglaterra
para estudar as novas instituições
fias salas tle asylos infantis e ten-
fio regressado á Pátria, abriu uma
sala infantil em Pesth e depois
mais outros (treze), que serviram
de modelo ás trezentas, que hoje
florescem na Hungria.

Outro grande discípulo dc Pes-
íalozzí foi o Padre Gerard, o pe-dogogo mais eminente fia Suissa
moderna, que fundou por sua vez
o methodo materno, inspirado no
exemplo fie sua mãe. mulher de
grandes dotes moraeseintelleetuae?\
que foi a professora dos seus quin-ze filhos, aos quae*> ensinara a fa-
lar com uma ordem providencial,utilizando se de objectos que ser-
vissem a despertar idéas. mesmo
moraes, para chegar ã idé* supre-
ma, a Deus.

Mais tarde, tendo tido Gerard
necessidade fie ensinar á oreança
a arte de falar e de escrever, lem-
breu se de sua mãe. introduziu no
próprio instituto o methodo mater-
no, convencido de sua alta effica-
cia... E* conhecido como o grandeeducador ficou hei durante toda a
sua vida aos princípios, que lhe tL
nha incutido sua mãe, a respeito
de idéas religiosas, á indulgência
dentro da firmeza, ao amor gene-roso. princípios que elle chamava
«theologia de minha mãe».

FREDERICO FRCEBÉL
Si a Péstalozzi cabe a gloria de

haver formulado a lei da intuição,
a gloria de ter concebido a lei cia
invenção cabe a Frcebeí, sagrando-
o benemérito da educação da in-
íancia.

Carolina Pickler.

(Continua)
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Frank Lloyd
§j Serve pata o lenço, como perfume, e para a cabeça, como loção.

gj fascinando pela concentração de seu agradável perfume.
SBpSB

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

Rua üruguayana, 44
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V ua, Irmãos &C.Í
P

EXPORTAÇÃO DK CAKE'
* IMPORTAÇÃO DE VÁRIOS ARTIGOS»

4s

4s

C0MMERCI0 DE ARROZ
Caixa postal n. 3917

End. tel. VIVACQUA

nmxgirnimxmxmxinxn^

Com a graça de Deus. . .
i

Jj Representantes da 'The Motor'*
* Union Insurance Comp. Litd . *e *
« «Anglo-Mexicana Petroleum *

*
4s
*
4s

Comp. Litd. »

CORRESPONDENTES DL::
National City Bank of New Yorfc

The Royal Bank of Canadá
Canadian Bank of Commeree

Banque Ltaio-Belga, Rio
Banco Feio ten se

4K Banco Hypothecario e Agre. E. Minas Geraes*
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Híí «empo* mtdha ti-
ílui Kphigeutii Ly,li.«
Soares de 14 Anno» d**
idade» depoi* çJe fone
re .friamente e cons* ti pa
çâo, tornou *se anêmica,
fraca, cnm iiHomnias,
Lilia de appeiiie, lo^né
e grande desmnim»*

Esgotado* lodo* cm
recurso**» "sempre d^bal*
de, chegues a >uppo{-,i
tuberculosa.

Aconselhado por um
imigo, buMrnmo* o ben'*»
ía*ejo CAFtVARt. L e,
•*©m a gra*; a de Deu*,
oomente eom * vidros,
fnou completamente cu-
rada*

V erdadti raotctitç re*
» ofthecído, ofTcreco»lhe
a **u» photographia, po-
deodo fazer dente o u*o
que lhe convier-

Phi/omeno Antônio Soares*

4\
Banco CathoJico do Brasil.

? Vietoria — Kstado do E. Santo 5

i Ca)»o ífesiiuatlra d*> r Batalhão da Força Publica de Mina*
Cie raes i

Juiz de Fora. Outubro dr l**j>,
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Dar annuncios a «Vida Capichaba* importa em augmento certo de lucr03
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4 ESCOLA REMINGTON E O
«»(»Wi--,iri-;r*'j»s.siS

S£(y CONCURSO DE

DACTYLOGRAPHIA

Da senhorita Cèlina I loren-
cio, hábil professora de dactv-
Iqgraphia, residente nesta ca-
pitai, onde dirige a liscola Re-
tniugion. recebemos uma car-
ta-circular, em que nos com-
mímica jã estarem abertas.ate
lo de novembro próximo, as
ihscripções para o grande Con-

curso, que a sua Kscola resol-
veu realizar em dezembro pro-ximo, aqui, em Victoria» so-
iemnemente.

Nesse certamen» que será a
mais brilhante e decisiva cie-
monstração do nosso adeaula-
mento nesse moderno e uni-
versai processo de graphia,
poderão tomar parte todos o»dactylographos, que residem
no Kstado, (píer sejam diplo-
mados. amadores ou profissio-naes.

As machmas em que se vão
executar essas provas serão
sorteadas e numeradas na hora
do concurso e. em seguida,
apontadas aos respectivos con-
currentes, que farão nelias a
copia de um trecho literário,
dentro de dez minutos, o qualserá annunciado 15 dias antes
de se realizar o certamen.

Como prêmio, a S. A. Casa
l'ratt dará ao vencedor ouvencedora uma machiná de
escrever *Remington».
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U m preparado para o c.d><»i- ::

Io. tjiic verti ostentando * jnm/ui entre o> demais mmU \
jarm» ê, indubitavelmente, a jso horat,.i

Loção TRIFOLINfl
K' um tônica em lorma dc cltxírlieoro&o, que bem svmltoli>;i ;

UYGIÈNE K POESIA
l.oçiío medicinai, deliciosamente
perfumada . nao C tintura, masum proclueto anÜSeptico exelu-vivamente adequado para
DES1 U\ \U a ( ASt\\ p |i\A.ÜEK CESSAM A QUEDADO CABELLO e qua, alem-disso, usando-se eaati procH-giosa especialidade, consegue

se uma luxuriante
CABELLEIRA.

\7, ímaímeme. o especifico mainracional da sciencia moderna.

Analysado, registrado a pre-
miado com medalhas de

OURO e PRATA e com o
Grande Diploma de HONRA.

VENDE-SE IÍM TODAS AS
PHAHMAC1AS t: (ASAS

DE PEaFUMARIAS.

TRINXET iV

mm

a
< om missões. ronsUnavòrs. repre-sentaçòea <* conta própria

Eseripiorio e armazém : \z i de Março, 42
Telegrammas: TRINXET—Código ; RIBEIRO

rELEPHONE. 57-C. POSTAL, 38I5

Victoria Espirito Santo

::í

aa
.ta

Madrigâl
*,^aí^í*swN(»vs-f,- et

lf;

FABRICA EM JUCUTOQUARA
VICTORIA E. E. SANTO I

Mi—aa

(Servindo para tfuülquer namorada infeliz).

Tu vês pelos campos desertos
os trens sobre os trilhos abertos
correrem; tu vês sobre os mares
navios enormes aos pares;até o pai lido azul conste/lado
de mil aviões é cortado;
Tu vês : tudo luta na anciã
de acabar de uma vez a distancia.

E eu vivo tào perto de ti...
...£* tão longe de ti...

A TABA YA.

«Vida Capichaba... no gênero, ó o periódico de maior tiraqem e circulação no
Estado do Espirito Santo



m

*..

' *¦ ¦ xLhf.L-'

^aa^ ^m_- ^a^^^^WL——^^ ^F^^^^M^l.

é*/ ^^**^*_l^^. \. _^tt » 'hT _r^^ v*~k mK

\ \W*!™h.-\1 '\1^\, An Sr~S~ **LSjT^~^\. "*"

% ^Bt" & _T ia HH J Jf v _r V # 1^ TL - "^»**w~. *--•-< «__^ ~^^**___ Jr\ vo *m * // ^*w / • m x V-A w' a — -•"¦ —«• ^ •V""** _-*

^^ ^Wu 7 Jr ^.-^^ Hr jj *""t

Nunes, Miranda & C. |
fj!ip«irci<fori**i, exportiuioreti e representantes

¦vi

Agentes da Ford Motor Company of
Èraail e de Tha Teias Company

fS. A.) Ltda.

Distribuidores geraes, neste
Estado, dos nfnmarios

produetos *
«GOODYEAR»

— paeujnatiCüS, câmaras dè
ar, correias, etc* etc

Tintas e vernizes «NIIRPHV»
para todas as applicaçóes :

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

Avenida Capichaba
TELEGRAMMAS:

«OPHIR» VICTORIA

tm.pflstai-caiHB.3M4
VICTORIA

Espirito Santo BRASIL
a
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LICENÇA N. 511 DE 29 DE MâRÇO DE 19(»6
CURADO, GORDO E BONITO

..resentt^o ^ri»en;aCírira' ®^do da. Bf,hi;,>* 9 *r" AlSlno ** %« Fraga, pésloa de re-
qS IbSSstèverftolIH f^ 

°™a MP""«»«™"«*««- ° Kg&te e iLisívo attestado

PelotasaCh°eÍra 
(RSt''"i0 4! HahÍa)' -" <le junh° de im -I,,mo- sr- '^i^rdo C. Sequeira.-

hlll(, ,,LlL"1Al^er % «Tanti,lá« commimic.cr-lhc ,,ueachandomf rom uma tosse rebelda <• bas-
Ko&S^-St&Sífl^Sl?"?! "Ue ' 

fnha 
,luen';' tí? baStante <iuvi<]osa. já es-

,...?,;., <am,nho ,|'' " PfR< I LOSE. iumci vanos outros remédios qut dizem servir para" llmaS' 
? P»ra perda, pois cada dia peiorava miaha situarão e eu, triste da vida ia

ar 
°n0,!f™1?;,nf,° com a nunha sorte, enchendo o.s meus dias dizimado pelo mal que me ia lò-
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ASSA D URAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventrerachas entre os dedos dos.pés. eezemas infantis, etc. saram em três tempos como uso do PO PELOTENSE (L.c. 54 de 16/2/9t8j. Caixa 2S000 rs. na DrogariaPacheco, 43-47—Rua dos Andradas- Kio. E' bom e barato. Leia a bulla „•gíttt:::teií:::*;:{:{w«:-}«:}MH>;t:::^Mu?íw^::>;.w^:::<»^
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Casamentos
O Que Toda Moça Deve Saber

Antes e Depois
Do Casamento!

Minhas Senhoras!
Todos sabem que Certos Terríveis Padecímcntos c as mai:; Perigosas Per-

turbaçôes Genitaes sâo Soffrimentos que perseguem grande numero de
Mulheres,

Quantas vidas cheias de desgostos e pezares. quantas lagrimas, quanta
tristeza e quantos desenganos produzidos por estas tào dolorosas Enfermi-
dades!!

Quantas Senhoras Solteiras, Casadas ou Viuvas, que padecem de tão
terríveis Docnçar,I!

Quanta Mãe de Familia se considera infeliz, por soffrer assim!

Quem tem a infelicidade dc soffrer cio Utero sabe bem o que é padecer!!
Palpitaçóes do Coraç,\o, Aperto e Agonia ao Coração, Falta de Ar. Sufo-

cações, Sensação de Aperto na Garganta, Cançaços, Falta de Somno, Falta de
Apetite, incommodoa do Estômago, Arrotos Freqüentes, Azia, Boca Amarga,
Ventosidades nn Barrira, Enjôos, Latejarnento c Quentura na Cabeça. Peso
na Cabeça, Pontadas e Dores de Cabeça, Dores no Peito Dores nas Costas,
Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores r.o Ventre, Tonturas, Trernuras, Exci-
taçdes Nervosas, Escurecime-ntos da Vista, Desmaios, Zumbidos nos Ouvidos,
Ver'.igens, Ataques Nervoros, Estremecimentos. Formigamentos Súbitos,
Caanbras e Fraqueza das Pernas, Suores Frios ou Abundantes, Arrepios,
Dormencias. Sensação de Calor em Diíferentes Partes do Corpo, Vontade de
Chorar sem ter Motivos, Enfraquecimento da Memória, Moleza no Corpo,
Falta de Animo para Fazer qualquer Trabalho, Frio nos Pés e nas Mãos,
Manchas na Pclle, Certas Cocciras, Certas Tosses, Ataques de Hemorroidas,
etc. Tudo isto pode ser causado pela inflamação do Utero.!

Até o Gênio da Mulher pode ficar alterado e elia de
alegre que era, passa a ser triste, aborrecida, zangando-se
facilmente pelas cousas mais insignificantes!

O Melhor Tratamento é usar Regulador
Sim! Sim!

Gesteira
REGULADOR Gesteira é o Remédio de Confiança para tratar
inflamação do Utero, o Catarro do Utero causado pela inflamação, Anemia,
Paiidez, Amarelidão e Desarranjos Nervosos causados pelas Moléstias do
Utero, a Pouca Menstruação, as Dores e Colicas do Utero e Ovanos, as
Hemorragias do Utero, as Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito
Demoradas, as Dores da Menstruação, as Ameaças de Aborto e as Hemo-
rroidas causadas pelo Peso do Utero inflamado!

Comecem hoje mesmo a usar Regulador Gesteira


