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A machina de escrever REMINGTON PORTÁTIL é o amigo de todo
'¦"eri momento, o auxiliar e o economizador de todo o tempo. *§

Para o menino elia é mais: é uma grande educadora. E' uma mara-

vilha mechanica, que interessa, fascina e estimula.

Soletra ção, escripta e leitura correctas. facilidade de composição, tudo

se aprende na ma

do que pode ensinar
A REMINGTON

inspiração para o

homem ou mulher,
cousa que escrever.
xà de, apenas, qua
tura e pode ser leva

toda
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china mais depressa

q u alq úer escola.
PORTATÍL-é uma
menino ou menina

que tenha qualquer
Cabe elia numa cai-

tro pollegadas de al-
da e ú s a d a em

parte.

Tem elia, ainda por cima, o teclado normal (quatro fileiras de teclas

sem mudança especial para algarismos), bem como todos os outros

dispositivos, que apresentam as machinas maiores, de escriptonos.
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O MARQUEZ DI GOYA I
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CREPE de um luto triste acaba de velar a «Vida Capichaba»: a pagina
florida do Marquez di Goya é hoje um túmulo branco e mudo, ruina de
um throno, onde elie Kontem cantava, único e absoluto, como ás suas

próprias impressões digitaes-
Quizera saber falar sobre Cyrillo Tovar, filho, mas só conheci nelle o
Marquez e é a sua memória que eu tomo, agora, entre os dedos receiosos,
como um objectq de arte rara, para recordal-o com os que o souberam

compreender... |gEUe freqüentou o nosso lar. Nâo que viesse beber a belleza* em nosso
-^_ ambieute tão modesto, mas para dar-nos o prazer de conhecer os seus deslum-

A bramentos interiores ou philosophar sobre a triste collectividade humana. Digo
bem falando cullectividade, pois nunca tive occasião de ouvil-o referir mal de ninguém, em
particular, o que só serve mais ainda para gryphar, luminosamente/a sua personalidade; ne-

nhum hálito corrosivo conseguiu empannar aquelia alma soffredora e retrahida.
Eu sei que a grande alma commovida, ingênua, primitiva de Cyrillo Tovar, filho, abrigouco, mç
uma arvore cheia de seiva, a parasita indolente e formosa da sua segunda personalidade—a

parasita.para enfeital-a, matou a arvore...

Jw^^^Lmmmmmmm. ^^^^^ *
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O seu pseudonymo foi a sua mais bizarra creaçáo de arte. Emquanto a maioria dos homens
veste somente o espirito, ostentando modestamente á luz do sol as suas pessoas nativas, elie
viveu, até a ponta envernizada dos seus sapatos, vestido rom o seu pseudonymo: um MAR-
QUEZ fi lilgo. sobránceiro, inconfundível, boníssimo, porém soturno. Em pleno seculp XX, em
que se derrubam todas as utopias, elie conseguiu este milagre de pura intelligencia: realizar-
se na retina alheia como queria ser, e, náo tendo os pergaminhos da linhagem, documentou se

com seus próprios gestos! |: ^
O Marquez di Goya creou-se para se preoccupar com todas ss modalidades moraes, phy-

sicas e intellectuaesLda Elegância.'Não podendo expandir-se em prodigalidades de magnata
attico, entretanto, interiormente, poderíamos applicar-lhe, mais ou menos, o que João do Rio

citou sobre Wilde : «que brilhava como uma phrase de Stephane Mallarmee».
Elie pisava enr salões modestos como se pisasse em câmaras palacianas ;• conversava com
mulheres burguezas, como si se dirigisse a rainhas e embaixatrizes e* só por defesa interior tan-
tas ava se com uma vaidade consciente e preestabelecida, que irradiava ao sole á luna-plena,
«insolentemente» — como elie mesmo dizia. Por isso desagradava ao paladar das massas—as
flores dos espinheiros morrem nos espinheiros ; não nasceram para ser colhidas e aspiradas

por todo o mundo... '- . ,.,,
Delicadissimo, entretanto, para elie só existia um feio peccado : desagradar de verdade 1 kntao
accendia em torno do seu Eu fiammas origlnaés de individualismo, não para ser compreendido,

mas para ser desejado.
E ia colleccionando as experiências dos seus malabarismos, ás vezes, experiências amargas...
Por isso, facilmente susceptivereomo era, chegou um dia a se queixar de que o seu pseudo-
.donymo já estava prejudicando a sua vida, na bocca dos phanseus ; e quasi se sentia arre-

pendido... Mas a vulgaridade não conseguiu monopolizal-o.
Cousa paradoxal-iníciando o seu movimento artístico, defendeu logo o modernismo em arte,
apesar de elie estar enfarpelado num titulo decadente-isso, justamente,porque a Musamo derna,
dentro de um vestidinho de tricoline ou um terno «palm-beach»,pode ser tao ^aristocrata, como
a Musa medieval enrolada em velludos e brocardos heraldicos-so depende do corte : um ta-
lhe á Lucien Lelong ou Molyneux... um feitio á Guilherme de Almeida ou a Jose Geraldo

Sem saber, talvez, o Marquez di Goya foi um exceílente pragmatista, dentro do seu romanesco
dualismo -quanta bondade, quantas aspirações floresceram na alma dos outros, semeadas pela

mentira harmoniosa da sua attitude espiritual !
(Lonclue a pag. 7)
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CHARADAS
E' do alto deste despenhadeiro

que se observa o movimento des-
ta província de Portugal—2-1.

Cordeiro de Menezes é a minha
alcunha—3-1.

O indígena, no fim da matta,
armou um laço e prendeu o evan-
gelista—2-1 -1.

Oh ! mulher, entre o grande nu-
mero de «estrellas», cs tu de maior
brilho-2-1*

Que escarneo; logo no começo
do trabalho percebi que o contra-
eto era fraudulento—2-1.

Quem não tem sentimento, en-
gana a qualquer de coração sen-
sivel—1-2.
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Quando a desgraça penetra-—2
Adeus fortuna, adeus calculo
Nâo se percebe na vida—1
Surgir a tudo obstáculo...

' LOGOGRIPHO
Ao Joaquim Belisario

Hoje — dia dè teus annos, 14, 8,11,' [6, 18-
Eu só tenho, ó linda flor,
Para dar-te por lembrança
A lyra de um tro vador 3, 17, 14,

[7, 10, 1.

Salve, linda primavera, .
Que me inspira o madrigal; 2, 14,

[3, 2, 11, 15.
vSalve data fulgurante: 1, 13, 11,2," 

[18, 15.
Aurora do teu natal!

Acceitae-, formosa virgem/5, 12,2,
[9, 4, 5,..12.

Os beijos do teu cantor,
Um coração dedicado: 3, 12, 14,

[16, 1, ,10.
Lembranças do nosso amor...

Também as flores festejam
Esta quadra tão feliz; 9, 15, 7, 17.
Elias se ostentam risonhas,
Cheias de bello matiz. 10, 1, 14, 6,

[16, 10.

Dezenove primaveras... 2, 5, 6, 9,12.
Na vida tudo são flores ;
Illusão — nuvem que passa 9, 12,

[18, 2, I, 2, 10.
Por entre sonhos de amores...

Hoje—o dia de teus annos,
Canta, ledo, o rouxinol
Lá, no topo da palmeira,
Ao raiar do novo sol!

Domingos Dias Santos

Companhia Cervejari

BRAHMA
TEUTONIA

BRAHMA - P0RTER

MALZBIE
•4. -4^- <•+*.-—

as cervejas sernprç preferida
Únicos representantes neste Estado :

--ARENS & LANGEN ns ss»

Rua General Osório, 8-10
VICTORIA

— Estado do Espirito Santo —
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DEC1FRAÇÕES DAS CHARA-
DAS ANTERIORES

Carapinha, Pingado, Novella, Ge-
rataca, Remoto, Capora, Gerebita,
Espadochim, A r n i c a e Espirito
Santo.

CHARADAS,
Ao Arnaldo

A condicional tem raiva por nâo
poder ser adivinhadeira 1-2....

A musica é o germen da bran-
dura 1-3.

. Tens cortado as tuas relaçõc
com Febronio ? 1-3.

A côr e o pássaro é côr 2-2.
Tenho raiva, na musica, desti

mulher 2-1. ,'m
E' altar de sacrifício, na nota, esta
mulher 2-1. I j

No tecido e na bebida loi enjj
contrada a embarcação 1-1. jí-

Na nota e no animal temos ¦
instrumento l-l- {M

No advérbio de lugar corre e* m
homem 2-2. M

No subir da escala, vi à ¦
do medicamento 2-1. ^ S-

O annuncio é o vendedor mais hábil e efficaz, que se conhece,

¦'" 
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XjM personagem, de
muita circumstancia, disse
Stellinha. Chama-se Me-
deiros e é político, jorna-
lista, orador e poeta. E'
de vel-o, meus senhores e
minlias senhoras, quando
ergue a voz no meio da
sala, a recitar um soneto

que começa assim: "Ev

te amo com amor quc
nada eguala," e emquanto
recita, olha a mana de
soslaio . . . "
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MEDEIROS, 
como todos os homens que se

dedicam a trabalhos intellectuaes, sub-
mettidos, constantemente, a forte tensão espiritual, soffrè de violentas ,.
dores de cabeça, fadiga cerebral e abatimento nervoso. Mas é questãoM
ae minutos, pois que elle tem sempre á mãp a

h

fim
•' salia
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•j, com dois comprimidos apenas, consegue rápido alliv4o e re-
cupera toda a energia para o trabalho. "Por isso, disse elle
outro dia, sorrindo, á sua noiva: somente duas coisas levo sempre
commigo á to^a parte: o teu retrato e um tubo de Cafiaspirikyuf9

bxcellcnte tambem pa^a as dores de
«entes e ouvidos; nevralgiasm enxaque-
ct**s\ fheutnuiismo; conseqüências de

noitada s." excessos alcoólicos, etc.
Allivia rapidamente, restaura as ferças

nao ajjecta o coração nem os rins.
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Stellinha, é do Exmo* Snr*
personagem a quem t®ãm
estimam. Não deixem.
seu conhecimento.
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&Dalla Ferragens grossas
por atacado.

| ARMAZÉM
de seccos e molhados
¦a __.„

*> Especialistas e importadores de aguardente, aleool e xarque em alta escala.
Endereço teleg.: NEFDAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315

Rua 1- de Março, 12- V1CTOR1 A— Estado do Espirito Sant
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Minha gaveta...
MIDOLOR (Mosteiro da Saudei-

afe;.—Recebemos os seus versos.
Magníficos. Damos uma pagina ao
seu soneto, que bem a merece-
Pedimos-lhe, entretanto, o obse-
quio de nos mandar o seu verda-
deiro nome, porque não podemos
privar as letras espirito-santenses
da satisfação de registral-o entre
os seus poetas melhores.

José Enne (poeta gaúcho).—Na-
turalmente o sr., quando escreveu
o soneto, que nos enviou com sua
carta, de 29 de outubro ultimo, es-
tava sob a influencia de qualquer
espirito satânico,violentamente rai-
voso...

Coitada da sua Alice, si a en-
contrasse naquelle dia!
"Si eu pudesse, com a.s unhas ou co'os dentes»
Arranhar-te ou morder-te a cara vil...
Ou com ferros em brasa, bem mordeu tes,
Fazer-te cem signaes, ou mesmo mil..."

Felizmente não a encontrou, por-
que os registros policiaes nada dis-
seram a respeito...

E, agora, sr. Enne não diga que
é gaúcho, porque esses bravos com-
patrícios do sul são nobres e gene-
rosos com as mulheres e também
não se queira vingar de suas ama-
das por meio de versos, pois que
a Musa, como bôa feminista, não
o ajuda nos seus Ímpetos de co-
lera... rimada.

Sapateiro
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Parecer honroso

O nosso confrade, prof. Heracii-
to Amâncio Pereira, iníatigável e
erudito estudioso do passado es-
pirito-santense, que fixa cuidado-
sam ente em trabalhos de valor,
vem publicando, nesta revista, a
sua substanciosa memória sobre
A Imprensa no Espirito Santo, a
respeito da qual a sexta Commis-
são do 8? Congresso Brasileiro de
Geographia, reunido nesta Capital
em novembro do anuo passado,
firmou o seguinte parecer,altamente
expressivo e honroso :
"OITAVO CONGRESSO BRASI-

LEIRO DE GEOGRAPHIA
Sexta Commissão.—Anthropologia-

Ethnographia, Geographia
Histórica

PARECER
A Imprensa no Espirito Santo.—

Heraclito A. Pereira
O tabalho apresentado pelo sr.

Heraclito A. Pereira,— A Impren
sa no Espirito Santo, de 1840 a
1926, ao 8? Congresso de Geogra-
phia, foi devidamente examinado
pela Commissão. Revela um estu-
do cuidadoso de grande alcance

Oll
O. Con

para a vida social e política d<Espirito Santo é merece ser in
serto nos annaes deste
gresso.

Vietoria, 29- 11 -926.
Nelson Monteiro, relator; Arh

toteles da .Silva Santos, Antohú
Carlos Simoens, Octavio Alva
Araújo, J. Barbosa Rodrigues Ju\
nior."
MUMÉÉM»rHLU.1.U ? VT™ """"""»»»""" [Xmmnnmn imninnmiui iTrrrryr
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Sao Joa d

É O fVSEtHOR PARA TOSSE E DOENÇAS ©
PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

.° A tosse cessa rapidamente.
0 As grippes, constipações ou defluxos, ce_

e com ellas as dores do peito e das costas»
.° Alliviam-se p rompia me nte as crises (afflições)dos asthmaticos ^ os accessos da coqueluche^

tornando-se mais ampla e suave a respiração*
.° As bronchites cedem suavemente, assim como

as inflammações da garganta.
.° A insomnia, a febre e os suores nocturnos das

apparecem,
.° Accentuam-se as forças e normalisam-se as

funeções dos órgãos respiratórios.
O X&r>ope S.çJorib encontra, -se n^s Phaf mmci&S

^^Bt^immmmmmgmmm^^

¦¦! â«lRepresentante em Vietoria s Agencia Commercíal « STEliíA»
Àv. Republica, n. 6 - sob. sala 2.
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IN MEMORIAM

(Conclusão )

Era fiel aos seus sentimentos. A primavera deste anno não o faria esquecer a primavera do
anno passado...

Quando falava na esposa morta tinha phrases vagarosas de saudade e fazia pensar que assim
deveria ter falado Edgar Poe sobre a sua gentil Virgínia... Aliás havia qualquer aífinidade es-
piritual entre elle e a alma seraphica e soturna daquelle escriptor. E' pena que a morte para-
lysasse o seu pulso, no momento em que elle ia pyrogravar, definitivamente, todos osi seus

eschemas literários.
Quando falava tinha um grande poder de transmissão aos seus ouvintes. Entretanto, não era
bello. Dir-se-ia que a natureza lhe modelou o rosto em verdadeiro estylo barroco, porém, co-
lorindo o finamente, dando-lhe o tom macio e adolescente de uma carnação veneziana. O pin-
ce! de Palma-Vecchio hesitaria antes de descobrir o tom da sua côr. À fronte era lisa e ebur-
nea eomo uma lapide, onde a Esthesia poderia ter gravado o seu exlibris ou o seu epitaphio.
As moedas não lhe tiJintavam no bolso; tilintavam-lhe dentro dos olhos, dourados como libras
esterlinas, sempre tranquillos e humedecidos por uma lagrima, que orgulhosamente não cahia,
mas obstinava-se, teimosamente, em não se arredar delles. E elle disfarçava, querendo sempre
dar aos outros a illusão de que era um «blasé» e definia-se como tendo «os sentidos alagado-?
por vinte séculos de emoções», mas, cansada dos avatares, «a sua alma andava sempre para-

mentada de negro»...
Mas é isso mesmo ! Como a noite ennegrece o ceu para que melhor brilhem as estrellas, a Dôr

enluta as almas dos artistas, para que a Vida sobre elias se projecte em reflexos de astros.
0 seu enthusiasmo por Paris era tão grande que elle quasi parecia pueril, na anciã de vel-o.
Emorreu antes dessa viagem... Não que o roubasse a morte a desillusões futuras; para os ar-
tistas nenhuma parte do mundo é motivo para desillusões: elles trazem a topographia do Bello

impressa no coração e esse não engana nunca.
Ibsen era a sua obcecação. Não foi elle na sua vida um heróe de Ibsen ? O trabalho o con vi-
dava docemente, mas a fraqueza physica, a falta de ambientes e outras realidades dolorosas,
noite e dia, zuniam aos seus ouvidos, ventriloquamente, contra a sua sede de fantasias... Era
então que a esthesia, perversamente vestida de Hedda Gabler, fatal, inflexível, histérica, es-
tendia para elle os braços apunhaladores : «En beauté, Marquez, en beauté 1» E assim elle se
foi suicidando lentamente, em holocausto a essa deusa-Moloch, para quem o sangue do pro-
prio sacerdote é o melhor sangue. Na anciã de amalgamar a sua vida á sua arte, elle bata-
lhou até tombar para sempre, como nos versos de Bilac :

Celebrarei o teu officio
no altar; porém,

se inda é pequeno o sacrifício,
morra eu também !

Parecia que um presentimento trágico o enervava, sem que elle o percebesse, pois um mez
antes de adoecer, a sua preeccupação era fazer o Elogio da Morte ! No Brasil elogiar a morte
é quasi uma perverdidade, mas elle insistia, com a sua maneira de dizer simplissimae luminosa:
-«Não quero ver boiarem phantasmas nos olhss accesos de medo dos meus ouvintes. Nao.
Vou fazer uma conferência livre dessas lugubres bellezas. Evocarei o exótico fim de Cleopa-
"ra, picada pela aspide ; recordarei Petrónio, agonizando em um banquete, entre seios, rosas
e taras- e Rubem Dario. que cerrou os olhos para o mundo, num salão de festas, elegantis
simamente apalpando o seu «smoking»... E foi falando, arrastado pela volúpia de suas pro
prias palavras, como se estivesse ante o publico, inaugurando uma exposição retrospectiva de

telas e estatuas immortaes. Ineditismo..
Elie morreu delirando nos braços dos seus amigos, que affirmam ter sido o seu ultimo pensa-
mento, nos últimos dias de lucidez, para a Elegância 1 Verdade ou. mentira eis um pensamento
digno do seu culto em vida. Ante a imagem anniquilada de si mesmo, offereceu ao mundo a

ultima imagem de elegância agonizante—uma bella palavra I
Pediu um necrológio digno de sua vida, quasi que relembrando Wilde-«Nasci para a exce-

pçáo e não para a regra.»
E justamente agora, no dia trinta de novembro, vae fazer vinte e sete annos que Wilde des-
appareceu do mundo... Novembro... Foi nesse mez, em que os lírios andam de mãos postas,

rezando pelos jardins, que Cyrillo escolheu para morrer...
*

* *

Passou na nossa vida como um livro de ensaios, que se folheou ás pressas na mocidade* O
hvro era lindo e o desejamos ler outra vez, para compreendei-o melhor, mas... era empresta-

do por um Amigo Ignoto, que só faz empréstimos uma vez a \ ida
Resta-nos a lembrança do estylo e dos capítulos -ficou um capitule- na mem-ona de cada amigo...

¦¦¦¦

zml

;¦*¦.JiUJS_nA

m¦zà

~yz
"A

mmm
m
'AÍ

li

¦ ¦ 
,•:¦£

: Ar

•-.'-- - saiSm

A A
ym

\;y-?'*J&S.'ZPIfflB

*m
d

:S4

aSS
A!

••¦

'M

!a!

:?•'

Sèm'AA\ãm
¦ Ki^SM

* Am
asanu

H A Y D É L ü S S l
- LAt

^^ Í liÜig g g^^jg? | gggggg | S____s5e i BVSSSZ3& i S==E£S I I^SESTSSE 1 S£=r~r~£r | -=
^:~ a¦¦•'• \ »Mmam*MMMMMM pxx

,u_2****—»í . ^rrataan. im.-
¦ea*w-__afca ^T SI sâa

:

..:. ifk



SMHHL
i * ,. 

¦*¦

.'¦: V.j^xVirv "»'*"," '" *

/¦::¦¦y ..

'

WM}
i-?-'t:'.'-..-*v-

ftr-fíííJi-íu
7 ' , •

!''?Vrí&ffll.í_-í»

Íítlí-M1.

ÍSSP
'-•-'¦%/.''

7-#'V
¦¦ v 

'.,-*•?.'
, ,''.*-.'• *t^*t,V

V',,'* ' -*

wÊsÈlÊ

,i.:Z;y '"¦

k-'S

,r.. ,
',¦ 

'' ¦'. 

¦

*&MiV -
fê^-Wí--»**'"

^v-
%' 

•¦ 
" '

8-VIDA CAPICHABA

No baile de Pa-
lacio, em homena-
gem ao anniver-
sario do exmo. sr.
presidente do Es-
tado, houve muita
distincçáo, muita
elegância, muito
gosto e muito . * *¦
flirt.

Mademoiselle
Blonde, por exem-
plo-continuouaser
motivo de capri-
cho e de emula-
ção entre os dois
distinctos escula-
pios, que lhe dis-
pensam publicas e
constantes nome-
gens.Naquella noi-
te, porém, parece
que a sorte favo-
recia o clinico, que
acha melhor ser commerciante do
que se sugeitar aos desgostos e
surpresas da medicina...

vyy ly à
y:i'/~^ m^____m__W/ -•-—- -Z y"' (z -\

o
das
das
náo
bra

* *
Como, porém, «nunca falta um chi-

nello velho para um pé doente» (o
provérbio é um tanto rústico, mas
tem absoluta opportunidade), o «ou-
tro» íoi hábil e teve, ali mesmo, o
recurso de uma pequena pirraça,
«p'ra machucal-a», dançando com a
sympathica preferida dc outros
tempos...

Na festa do «Majestie.» cm ho-
menagem ao dr. Claudiano da Cu-
nha. as «coisas» complicaram-se
mais um pouco... ameaçando a
tranquillidade dos dois médicos
amigos e... sócios em negócios de
coração. O banqueiro, a que se
têm «hypothecado» inutilmente al-
guris lindos olhos femininos, do
nosso conhecimento, quer, agora,
yàriar. Já não o interessam mais
as perturbadoras morenas e ma-
demoiselle Blonde. naquella festa,
foi o alvo mais visado pelos seus
galanteios.

Q leremos vêr, atinai, quem sa-
hirá vencedor dessa peleja ama-
vel. dando ensejo a que se cum-
pra o proclamado «íatalismo» de
«mademoiselle»: o que tiver de ser,
será...

*
* *

Já ouvimos, numa roda de ra-
pazes, que a lembrança do dr.
Amaury Medeiros, pleiteando a
adopeão, no Brasil, do exame pre-
núpcial, é uma medida «salvadora».
Só a*.<\m, alguns apressados poder-
se-ãn eximir, por favor da sciencia,
ao rigor de certos compromissos,
um tanto levianamente assumidos...

*
* *

Mademoiselle, depois que desfez
o sen noivado de (amo tempo,
embora seja um espirito culto e
vivaz, ainda não se libertou da
saudade do seu grande amor, e
mostra-se hostil a qualquer idea de
casamento. Só por necessidade —

puder
transi-

jovem
firme

declarou elia —quando não
manter-me a mim mesma,
gerei com o matrimônio !

„No baile do Palácio, o
«chimico-industrial» esteve
com a sua linda partenáire de con-
tra-dansas, que tem nos olhos e
no nome a irrisistivel tentação das
judias. Talvez, por isso, «elia» se
compraza em judiar de tantos co-
rações,seduzindo-os e abandonan-
do-os, como trophéos de fáceis
conquistas...

* *
Aloirinha- lá da cidade alta, de-

pois que elle partiu e não mais
voltou, anda tão tristezinha... Toli-
cel Saiba mlle. que as promessas
serias que se fazem, são o produ-
eto de um enthusiasmo momenta-
nea, porque, depois desse momen-
to irreflectido, a nossa deusa volta
a ser uma mulher como as outras
e, então, ahi prevalece somente o
caracter do homem.

E lembre-se também mlle. queaquelles que não são bons, não é
porque não o querem: é porque não
o podem ser. E quem vem 

"de 
bôa

gente...
Sorria, mlle., fica-lhe tão bem

um lindo sorriso a lhe afílorar dos
lábios...

* *Também o sereno, no dia da fes-
ta de palácio, esteve bem movi-
mentado. Havia grupos de moças
e rapazes, que faziam a dissecação
das toilettes, ao entrarem os con-
vivas. Alas o grupinho mais terri-
vel. mais renhido na luta, foi, porcerto, aquelle onde estavam algu-
mas senhoritas de oceulos e lor-
gnons, e mais um bacharel...

*

O mais jovem dos nossos ba-
çhareis, e distineto funecionario fe-
deral, está, ao que dizem, candi-
datando-se a substituir o seu com-
panheiro de bohemia, o jovemindustrial,-que se esqueceu da «lou-
ra.morena* da praia...

30 - ii . 827|
descendente

terras sagra-
do Islam j<mais se lem*
dos telepho*

nemas para Santí
-Theresa... tU(}{
passou e está in*
teiramente esque<
cido. Até as suas«turras» com o ini
discreto Alfinete

Agora, porém)uma das «três ir
más» captivouj
lhe o pensamento!
e temol-o visto, sa-
tisfeito, a cortejai*
a apaixonadamenj
te. Si continuar as*
sim, nâo demora]
rá muito tempo
contracto official
de casamento.,.
*

Alfinete já observou que tod;
mlle., que se apaixona por «gente
de fora» soffre desillusão». Parec<
que a terra capichaba, ciumentí
de suas filhas, castiga-as dessí
forma cruel. Si preferissem sem;
pre os capichabas seriam felizes!
felicíssimas.Sim porque o capichaj
ba é correcto e respeita muito aí
«propriedades alheias»...

*

Ficar compromettido um anno]
sem se decidir, sr. Z., é demais .J
Numa época em que tudo é movi
do a electricidade, o «almofadaJH
permitte que uma senhorinha, tão»
gentil, faça voto de paciência ? Coií
tadinhal Que é isso? Tem medo doll
papai?E o amigo já completou quin||j
ze annos ?

Não parece..
*

Elle anda tristíssimo. Numa rod«'l
de jornalistas, um bohemio invei
terado saudou-o com uma exelaf
mação ruidosa, perguntou cornei
iam as escolas do interior- a bellaj
cidade sulina, e disse afinal:—En-
tão, como vae o nosso amigo Leon
Chaney? Elle disfarçou, mas nao.
deixou de mostrar a sua tristeza,
pois não se julga tão feio assim...

*

A festa de palácio foi uma ma
ravilha. Nella se reuniu o granm
monde capichaba, e foram ostenf <
tadas toilettes fulgurantes* De to

alegrias edos os lados
elegâncias.

surgiam

Mas oarece que quem mais gos-
u da-festa foi a princezinha, queto

dansou alegremente com
dor cavalheiro com typo
rense... e que ha pouco U
victima de um accidente
bilistico...

•
* *f

Mademoiselle tem mais
mirador de sua belleza. Na
presidencial compareceu tran*u_
dante de belleza e entrou tnu^

phalmente pelas escadarias, eu

o pali'2'
de cea;
mpo fo*
aiitomo-

um a(v
festa

\
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verde. E dansouta em Lima capa

bastante, com o moreno banquei-
0 que se serviu maravilhosamen-

L'da ausência do seu rival, mas
QUe nâo conseguiu evitar o emper-
uado e moreno cavalheiro do bri

ja°Qião. solemnisstmo e todo me-
Liras e attenções, em sua casa-
ca impeccavel...

ti

*

£lle, bacharel já um tanto longe
da mocidade. authentico Scherlok,
fem se afastado ultimamente das
{estas- Não tem dansado, não tem
ido coai assiduidade á missa ele-
uante das 10. Por que será? Po-
demos assegurar ao distineto ba-
charel e dansarino, que as nossas
patrícias já estão sentindo a sua1 "a...

*

Mademoiselle teve uma decepção
muito grande, quando abriu o Dia-
rio, naquelia manhã, e leu a notí-
cia do noivado deite* Fez um mu-
chocho. mordeu os iabios e.-.crea-
tura moderna, que não sabe dar
vida á tristeza, tingiu que não co-
nhece ra o guapo medico... Mas a
vida tem cada surpreza !...

* *

0 ex-alumno da E-scola Militar,
hoje funecionario publico, não anda
de sorte. Foi visto por diversas
vezes em palestras e passeio-com
aquella creaturinha mignonne* de
rosto redondinho e olhos de boné-
ca. residente alli na rua do Com-
mércio. Mas o jovem desportista
não é o único. Outro, um jovem,
muito jovem e até creançola, tam-
bem passeia com elia. compra-lhe
revistas e parece até ser o prefe-
rido...

A irmã «delia» chegou do Rio. t>
recebida essa notícia, o jornalis"
ia matutino e jovem estudante an-
dava a cidade toda com o cora-
çâo aos pulos. E' que, por certo,
teria noticias novas, quasi dire-
cias. da joven pianista, ora em es-
todos na grande capital. E dizem
ajé as más linguas que elle* no
«ia seguinte, foi íazer uma visita
a recém-vin da, porque a ansiedade.
que o possuia, era intensa e irre-
sistivei...

A'. * *Ah vezes, ao vermos pas-8ar mademoiselle, quando vae paraa escola vêr os dentes da gury-

sacia, ficamos a pensar como de-
ye andar triste, lacrimosa, resen-
tida a sua alma bôa., muito gentile lhana, de creatura toda bonda-
de e coração. E' que também nós,
que nada ignoramos, sabemos queseu coração palpita, rxeme. chora
por outro, que nem se recorda queo de mademoiselle existe... Amar
sem ser amada...

Depoi: que circulo u a noticia

de que se deslize ra o noivado
delia* gentil creatura. que além de
se dedicar á burocracia, também
ama as bellas letras, parece que
mais se estreitaram os laços que
pouco a pouco approxiraam as
duas almas, a delia, já lembrada,
eadelle, o literato, jornalista, poe-
ta e também burocrata, que tra-
balhou na mesma repartição fede-
ral...

A Ifi n «te,

a tis ia í
*fC* ;^£S?57#
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Morrhuina
Tintura e íabletles

Oleo de íigado de bacalhau
em homceopathia, sem gosto,
sem cheiro e sem dieta. Pesai-
vos 30 dias antes e depois.

PALUSTRINA
Contra impaludismo, prisão
de ventre, moléstias do fi-

gado e insomnia.

Efficaz na dispepsia. pertur-
bações de est mago, azia.

íomnolencia e onteira.

Só é legitimo e »ie Coelho Barbosa

ínegualavel para Constipa-
cõ:S, influenza-. Resinados.

S

Coelho

AP1RIB1NAL

O remédio qus traz o bzm
estar das senhoras.

Parturina
Medicamento destinado a ac-
celerar sem inconvenientes
e portanto sem perigo, o tra-

balho do parto

Flouresina
Remédio heróico para flores
brancas, cura certa e radical.

ubstitue o sulphato de qu
nino em qualquer febre.

& C.
$ Olilí!VES,38 — Rio de Janeiro

GRÁTIS í PEÇAM O NOSSO GUIA PARA TRATAM£NTO
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í A i m m w aa* | Roupas civis e militares \raf \ i aiata ria oeau sob medida —
TERNOS DE «FRACKS » CASACAS, «SMOCKINGS». UNIFORMES MILITARES, ETC.

cBONETS» 
'CAPOTES, PLATINAS, BANDEIRAS E GALÕES

LRwa Jeronvmo Monteiro, 11-Phone. 408- VICTORIA -Caixa postai, 3762
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A -Vida Capichaba» assegura a faca qualidade dos produetos, que annuncia.
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—Em que casos lhe parece ra-
zoavel o direito de matar?

2—-Onde se extrema o amor do
desejo ?

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

4—Quaes os vicios humanos mais
abomináveis ?

5—Agrada-lhe o amor, sem di-
nheiro ?

6—Que conceito faz da belleza,
sem virtude ?

7—Devemos dizer sempre áquillo
que pensamos ?

8—Quaes sáo os males maiores
de nossa época ?

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

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

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

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

faria delles, si fôsse dona de seus
destinos?

14—Como vê o passado, como jul-
ga o presente, que pensa do lu-
tur o V

. 15—Que diz a respeito das supers-
tições. dos augurios e fios vatici-
nios, deduzidos da letra, das linhas
da i'r,ã.\ do expressionismo ?

16—Podem-se justificar, algumas
vozes, os amores adultorinos?

17 - Não lhe parece um mal a des-
proporção de idades, entre os cs-
pos«»s. em alguns casaes ?

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

19--Qual o romance melhor - peloenredo — dos que já leu?
20 - Qual o momento mais ventu-

roso da vida ?
21—Crê que o coração, ás vezes,

possa impor s>uas vontades ao ce-
rebro ?

22 —Que pensa da velhice?
23 -No homem, qual a tacha quemais 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 amoi, todas

as mulheres cedem á tentação, con-
forme as opportunidades ?

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

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

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

30—E' um bem ou um mal a co-
quetterie ? Até onde deverá elia
ser levada ?

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

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

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

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

35—Por que c que as mulheres se
inferiorizam umas ás outras ?

36—Qual o mais repugnavel dos
peccados mortaes ?

37 —Qual a qualidade mais apre-
ciavel e qual o defeito mais preju-
dicial, tanto no homem, como na
mulher — lealdade, meiguice, cora-
gem, paciência, confiança, intelli-
gencia, illustração, economia, ge-
nerosidade, trabalho, riqueza, ele-
gancia, formosura e pobreza, no
primeiro 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, jásentida ?
40—Como se deve comprehender

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

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

poderá reprimir os impulsos con-
demnaveis do nosso instineto ?

graça

43-E' o beijo a prova suprema doamor ou da volúpia? Qual o conceito que elle lhe mereer - num,caso e noutro ?
44—Qual a mulher mais interes-

sante—a sentimental ou a cerebral?»
45—Que pensa da Moral ?
46—Onde nasceu ? Qual o dia deseu natalicio ?
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?
51—Qual seria sua maior desven-

tura ?
52—Que é que. na vida, lhe dei-1

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

•

54—Si não fôsse quem é.quena de-
sejaria ser?

55—Quaes são os seus heróes e he-
roinas da vida real? E da ficção?!

56—Qual o seu estado de espirito
actual ?

57—Qual o alimento e a bebida de
que mais gosta ?

58—Poderá a mulher amar a al-
guem por gratidão ?

59—Que mais seduz —o olhar ou
o sorriso ?

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

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

OBSERVAÇÕES
—Haverá, no final do torneio,

um prêmio para o autor ou
das respostas mais originar

-Nào publicaremos respostas ¦
firmadas por pseudonymos.

itora
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| Tosse, febre, dores no peito, tubereul
i —

Desanimado de curar-me, depois de estar um anno tub

'###

mj W'

*
*

*

culoso. com muita tosse, sobretudo á noite, febre, dores no peito
escarros de sangue durante a noite, sem fome e muito fraco, oes
erente dos remédios, pois já havia tomado todos os que me
(ficaram resolvi usar, como experiência final, o celebre

VANADIOL
podendo hoje attestar seu effeito rápido, que, actuando de nina
maneira poderosa sobre meus pulmões, me curou completame
da tuberculose em 2 mezes, como affirmam commigo os dive
médicos, que me trataram.

Alberto Souza
Guarda Nocturno em Nictheroy, 4-7-
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Nossas publicações sáo gratuitas, em vista dos «xcellentes negócios, que proporei
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1_ Em legitima defesa.
2-Creio não haver differença.
3—Escola, onde se ensine a co-

nhecer a existência de Deus.
4—Detesto a todos.
5—Sim, pois dizem que o amor

c cego-- •
6-Rosa. • sem perfume.
7—Seria um disparate...
8-A hvpocrisia; o egoísmo.
9-Não" penso ser elia a bússola

da vida, ou o freio da humanidade.
10—Só serve para os que, por

natureza, estão divorciados.
II— Ser constante ou fiel.
12—Anciosa espeio essa data...
13-Bons : fal-os-ia amigos do lar,

sem hypocrisia.
14-0 passado —deixo-o á histo-

ria; o presente, para meu uso; e o
futuro--á mercê de Deus.

15—Optimo passatempo.
16—Não encontro justificação.
17—Não, pois ambos vão com

os olhos abertos; não é exacto ?
I»—Não, uma vez que este seja

apto.
19—Tenho lido poucos romances,

mas entre estes o de que mais gos-
tei foi «Memórias d'um medico».

20—Quando ao lado da pessoa
amada.

21 -Sim. Teria muito a dizer,
mas náo o faço...

22—Recompensa da mocidade.
23-A brutalidade, porque ao ho-

mem, sendo delicado, tudo se lhe
perdoa...

24 - Depende da educação de
ambos.

25 — Não devem.
26-Nem todas.
27— Formosura espiritual.
28— Peço venia para calar-me.
29 «...a\ mulher.
30  E' um bem, não ultrapas-

sando certos limites-
31 - Quando vão ficando feias...
32—Sempre os galanteios.33- Politica ? Vamos deixal-a aos

homens. Infelizmente, a mulher bra-
süeira não tem vontade própria,
quanto mais direitos politicos!34- Naturalmente.

35 -Pelo procedimento ou modo
de agir.

36-0 6?
37—No homem o que mais apre-

C1° é intelligencia e trabalho: o
jjue detesto, avareza e hypocrisia.
Na mulher, a formosura e illustra-
Ção e, no segundo caso, a mentira.

38 Não, mas hoje faz parte da
r°^a «chie» !

39—Ainda não sente.
40—Honesta e independente.
41—Qualquer trabalho honesto,

de preferencia o doméstico.
4'2 —Nem sempre.
43-De tudo. Creio não haver

cousa melhor...
44 —A sentimental.
45—Principal alicerce da vida.
46—Ei-n São Luiz; o dia ignoro.
47—Sua esmerada educação.
48—Três dias de loucuras.
49 —Depende da oceasião — há

risos amarellos e prantos fingidos...
50—De velha e bem com Deus.
51—Perder um filho.
52-A revolução de 1924.
53—São tantas, que nem quero

pensar nellas!

54—Estou satisfeita commigo
mesma;ao contrario,arranjaria uma
mascara.

55_EU e meu marido, pois te-
mos nove filhos robustos e... leva-
dos, e nem por isso perdemos o
somno...

56—Optimo, porque nem as mas
linguas me attingem 1

57-0 leite.
58—Não. Se assim fôsse, o amor

perderia o valor.
59-0 olhar.
60-Loucura. Falta de fé.
61 — Não. O homem deve sentir,

mas nunca chorar 1
62 -Infelizmente o dinheiro c a

mola real da vida.
Célia Cunha.
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—A lamina está sem
pre no seu lugar o me-
canismo para afial-a
está sempre em or-
dem. Basta passal-a
no afiador umas pou-
cas vezes para gozar-
se a mais suave, rápida
e perfeita das barbas
feitas.
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Sem duvida; nada mais na-
tural que, quando um hcreje faz
trabalhar um christão, o recom-
pense generosamente, afim de di-
minuir a humilhação.

Náo fico humilhado de con-
duzir um forestiere em meu carro;
não tenho, como tu, o officio de
besta de carga, Timberio.

Entáo náo sou tão bem bapti-
zado como tu ? replicou o carre-
gador, franzindo as sobrancelhas
e fechando os punhos.Deixe Timberio falar, excla-
mou em coro a assembléa, que te-
mia vêr aquella dissertação inte-
ressante desandar em disputa.Vocês concordam commigo,
continuou o orador acalmado, quefazia um tempo soberbo, quando o
Leopoldo entrou no porto ?Concordamos, Timberio, fez o
coro, com magéstade condescen-
dente.

O mar estava liso como um
espelho, continuou o facchino, e
comtudo um vagalhão enorme sa-
cudiu tão rudemente a barca de
Gennaro, que elle cahiu nagua
com dois ou tres companheiros.—
Isso é natural ? Gennaro é, entre-
tanto, ura hábil marinheiro e dan-
saria a tarantella, sem balancim,
sobre uma verga.Talvez elle tivesse bebido um
fiasco de Asprino demais, objectou
Scazziga, o racionalista da assem-
bléa.

Nem mesmo um copo de limo-nada, proseguiu Timberio; mas ha-via a bordo do barco a vapor umsenhor que o olhava de uma certamaneira—vocês me entendem 1~Oh! perfeitamente, respondeuo coro, alongando, com uma simul-
HHvtaneidade admirável, o indicador eo mínimo.

| — E esse senhor, disse Timbe-no, nao era, sinão, o senhor d'As-
premont.O que mora no numero 3, per-guntou o chefe, e a quem mando
o jantar tm bandeija ?Precisamente, respondeu amais nova e mais bonita das cria-das; nunca vi viajante mais estra-
nho, mais desagradável e mais des-
denhoso; não me dirigiu nem umolhar, nem uma palavra, e, entre-
tanto, valho bem um galanteio,dizem todos esses senhores.Você vale mais do que isso,
Gelsomina, minha bella, disse ga-lantemente Timberio; mas é uma
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felicidade pára você que esse es-
trangeiro não a tenha notado.

—E's demasiado supersticioso,
objectou o sc 'ptico Scazziga, que
as suas relações com os estran-
geiros tinham tornado levemente
voltairiano.

A' força de conviver com os
herejes, acabarás por não mais
acreditar nem mesmo em São Ja-
nuario.

Si Gennaro se deixou cahir
ao mar,não é razão, continuou Scaz-
ziga, que defendia sua freguezia
para que o sr. Paulo d'Aspremont,
tenha a influencia que lhe attribues.

Precisas de outras provas ?
Esta manhã eu o vi á janella, com
os olhos fixos em uma nuvem não
maior que uma penna escapada de
travesseiro descosturado, e lo:o
vapores negros se reuniram e ca-
hiu uma chuva tão forte, que os
cães podiam beber em pé.

Scazziga não estava convencido
e sacudia a cabeça em ar de du-
vida.

Aliás o groom não vale mais
do que o amo, continuon Timbe-
rio, e é preciso que aquelle maça-
co de botas tenha relações com o
diabo para me ter atirado por ter-
ra, a mim, que o mataria com um
piparote.Sou da opinião de Timberio,
disse magestosamente o chefe de
cozinha ; o estrangeiro come pou-
co; devolveu as zuchettes rechea-
das, a fritada de frango e o ma-
caroni com tomates, e, entretanto,
eu os havia preparado por minhas
próprias mãos! Algum estranho
segredo se occulta sob essa so-
briedade. Por que motivo um ho^
mem rico se privaria de quitutessaborosos e comeria, apenas, uma
sopa de ovos e uma fatia de car-
ne fria ?

Elle tem os cabeilos ruivos,
disse Gelsomina, passando os de-
dos na floresta negra dos seus
bandos.

--E os olhos um pouco salien-
tes, continuou Pepina, a outra cria-
da.

Muito próximos do nariz, apoi-
ou Timberio.

E a ruga que se forma entre
seus supercilios cava-se em ferra-
dura, disse, terminando a descri-
pção, o formidável Virgílio Falsa-
cappa; portanto elle é...Não pronuncie a palavra, éinútil, gritou ò coro, menos Scaz-

seremos

em

ziga. sempre incrédulo
precavidos.Quando penso que a polidame atormentaria, disse Timberio
si por acaso eu deixasse c hir umamala de trezentas libras sobre essemaldito forestiere!Scazziga é bem ousado
conduzil-o, disse Gelsomina.Fico no meu assento, elle sóme vê as costas, e seu olhar não
pôde fazer com o meu o angulo
requerido. De resto, rio-me disso.Voeê não tem religião, Scaz-
ziga, disse o colossal Palforio, ocozinheiro de fôrmas hercúleas:
você acabará mal.

Emquanto assim dissertavam a
seu respeito na cozinha do Hotel
Roma, Paulo, que a presença do
conde de Altavilla em casa de miss
Ward puzéra de mau humor, tinha
ido passear na villa Reale ; e mais
de uma vez a ruga de sua fronte
se cavou e seus olhos tomaram
seu olhar fixo. E elle julgou vêr
passar Alice, de caleça, com o con-
de e o commodore, e precipitou-se
para o portão, collooando seu pin-
ce-nez para estar certo de não se
enganar ; não era Alice, mas uma
mulher que se lhe assemelhava um
pouco de longe. Somente, os ca-
vallos da caleça, espantados, sem
duvida, com o brusco movimento
de Paulo, dispararam. Paulo to-
mou um sorvete nó Café d'Europa,
no largo do palácio; algumas pes-
soas o examinaram com attenção,
e mudaram de logár, fazendo um
gesto singular.

Elle entrou no theatro de Pulei-
cinella, onde havia um espectaculo
tutto da ridere. O actor perturbou-
se no meio de seu improviso co-
mico e ficou atrapalhado; recobrou
o desembaraço, entretanto; mas»
em meio de um lazzi, seu nariz de
papelão negro desprendeu-se, elle
não conseguiu ajustal-o de novo, e.
como para desculpar-se, com um
signal rápido explicou a causa de
seus desastres, pois o olhar de
Paulo, fixo nelle, lhe tirava iodos
os recursos. ., D

Os espectadores vizinhos «el,j^'
lo eclipsaram-se um a um; n as-
premont levantou-se para samr.
sem notar o effeito bizarro, que
produzia, e no corredor ouviu pro
nunciar em voz baixa esta paw
vra, para elle estranha e despro
vida de sentido: um jettatore.
um jettatore !

m:
O commerciante, que annuncia, revela-se emprehendedor e intelligent©
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u m preparar]O' para o- cabei-
I®, epie resti ostenta rido a.

primazia entre ©s demais simi-
lares éT iadraMta^elmóifeé, a

soberana

LOÇÃO TRIFOLINfi
E" cm to nico em forma de elidir
iícorosou que bem sva-ibotiza:.

HYGÍEVE E POESIA..
Loição medícia;aii,, delíioo samemte
perfumada ; não* é tíiifcitra» inas
eseeb prodneto antíseptíe© exefe-

siiTamente adequado para
DESTRUIR A CASPA E FA-

ZER CESSAR A QUEDA
DO CABELLO. Er aíérer,

disso, nisâni<Jo-5e e-s-sa prodé-
j^íosa especialidade^ cccsegi^e-

se Bnna LOXORlAMTfc
ÇÀBECXEEBIA.

E% i:naí'menfee,r ® especríxcs' mats
raeioiiiaf dia seieneía. EEsodecMa-

AnaJysado, registrado e pre»
raiado com medalhas de

OURO e PRATA e com o
Grande D i piem a de HONRA:

VEi?íI>£,SE EM TODAS AS
PHARMAC1AS E CASAS

DE PESFCMARIAS.

FABRICA EM JUCUTUQUARA
VICTORIA E. E. SANTO
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Quem deseja prosperar, annuncia na I//c/ô Capichaba.
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PALAVRA CREDITO

h|. -

No' mês transacto um Guarda-
Livros contestou comigo que a pa-
lavra credito não quer dizer tudo
o que constitue o haver ou o acti-
vo de um individuo, por opposi-
ção a debito, mas sim reputação
de solvdbilidade*

Fiz ver-lhe que credito, signifi-
cando reputação de solvabilidade,
é tomado em sentido figurado, e
significando tudo o que constitue
o haver ou o activo de um indivi-
duo, por opposição a debito, é to-
mado em seu sentido próprio, na-
tural e primitivo.

O sr. Guarda-Livros continuou a
contestar, obstinadamente, queren-
do provar o contrario. Parei com
o debate, e convidei ao sr. Guar-
da-Livros a continuar a controver-
sia pelo periodicismo, porque as-
sumptos de linguagem só devem
ser discutidos pela imprensa. Elle
acceitou. E por ter elle acceitado
está, portanto, recomeçada a alter-
cação.

O meu conjunto de armas para
preparação do combate são os phi-
lologos, grammaticos e clássicos de
mais fino quilate. Com este appa-
relhamento formarei o mais firme
propugnaculo, fortaleza e baluarte.

Segundo a sciencia grammatical,
o fiel da balança da razão tomba
para o nosso lado.

Credito vem do latim creditum.
O significado de creditum, em

latim, "é qualquer coisa empres-
tada* o que é devido, empréstimo,
divida, credito." *

(F. R. Santos Saraiva,
Dicc. Latino-Português).

Ora, quem tem. "qualquer mer-
cadoria emprestada" é credor dei-
la; "o que é devido" a uma pes-soa é o que tem de ser solvido;
quem faz um "empréstimo" é cre-
dor daquillo que emprestou; quemcontrahiu "divida" com uma pes-soa fez credito a essa mesma pes-soa; e quem tem "credito" em
uma casa commercial é credor de
alguma mercadoria.

Essa affirmativa é tão clara co-
mo a luz meridiana.

Alpianus, jurisconsulto latino, em-
pregou credito no sentido de em-
pr estimo: Ire en creditum alicuit:
emprestar uma coisa a alguém.

O Digestorum libri depara-nos
o seguinte : Dare in creditum: em-
prestar. E accipire in creditum: to-
rqar de empréstimo.

Bluteau define credito do seguin-
te modo :"Credito entre mercadores. Abo-
no de cabedal, & correspondência
com os mais."

(Vocabulário Portu-
guês cê Latino. T. II).

O douto Frei Domingos Vieira
doutrina:''Credito. O unic ocontracto mer-
cantil em que todos os outros se
fundam."

Mais adeante:"Credito. Divida activa, por op-
posição a debito."

(Diccionario Português.
T. II).

Moraes, que é respeitado pelos
maiores philologos, fala-nos acerca
de credito da seguinte fôrma:"O abono do que afiança ou-
trem, a porção em que o abona:
v. g. meu correspondente remet-
teu-me créditos de 20$. cruzados;
lettras de que elle não recebeo
equivalente."

(Diccionario da Ling.
Portuguesa. T. I.)

João de Deus e Santos Valente,
em seus glossários, dão a credito,
além de outros significados, o de
divida activa.

Do que expus acima se infere
que o sr. Guarda-Livros foi mal
avisado em querer provar que cre-
dito, tomado em sentido próprio,
quer dizer reputação commercial,
fé em negociações, porque, segun-
do os magistraes exemplos, que
venho de citar, vê-se logo queisso. não passa de um monstruo-
so paralogismo e de um desmedi-
do contrasenso.

Ademais, se credito em sentido
próprio, fosse tomado na accepção
de fé em negociações, reputação
commercial, "creditar", seu deri-
vado, teria o sentido dê abonar,
afiançar, prestar fiança e etc. Mas
nem ahi a razão está com o sr.
Guardas-Livros.

Creditar não tem as accepções
que o collega quis dar a credito,
no sentido próprio, á sua moda,
mas sim as accepções, que lhe dão
os mostís e artífices do vernáculo.

O significado, que os Mestres da
língua dão ao verbo creditar, é
tomado do substantivo credito, em-
pregado no seu sentido próprio.

Tiravermes para
todos os vermps intestinaes,

Isso torna mais preciso c claro
nosso asserto.

Citarei todos os lexicograph
de nomeada, para o sr. Guard
Livros ver o que elles dizem, e
seu abono e garantia.

Dr. Frei Luís de Sousa diz, do
tamente:"Creditar. Termo de commerci
Constituir em credor, lançar
guem como credor nos livros
uma casa de commercio; éoppo
to a debitar."

(Thesouro ãa Lingi
Portuguesa. T. II).

Cândido de Figueiredo, o saud
so philologo português, docume
tou:"Creditar. Inscrever como cr
dor."

(Diccionario Portugiu
T. I.)

Santos Valente, sabiamente, a
sim doutrina:"Creditar. Inscrever como ^
dor (em opposição a debitar): V(
credita-lo por dois contos de "

que me entregou."
(Diccionario Contei

poraneo. T. I.)
Francisco de Almeida, que tai

bem é autoridade em lexicologi
diccionariza:"Creditar. Inscrever no credit
o que se deve a um indivíduo o
o que se recebeu delle." .

{Diccionario Universi
Portuguesa. T. I.)

João de Deus.lcxicologo respe
tavel daquem e além Atlântico
escreveu :"Creditar. Inscrever como ^
dor, lançando em conta qualqij
importância, que e devida a 

|
soa que faz ou manda fazer o íai

çamento respectivo." n,^,ifjjrí
(Diccionario Prosódia

AhiestáoquedizasaencmK
xicologica a respeito de credito.
seu derivado creditar* ,

Agora, fácil é averig^i í*
ondl pende o fiel da ba.anç^
para o seu ou para o iew»

Terminando, aqui fico .«.M»
ctação da resposta ao si ,
Livros, que me arranjou ^A<ãtante assumpto para es te q^ 1

Esperemos, caros íeiw glddestfno final deste comove j
que, por certo, nao u<
ser longa. o97

Castello, novembro de A

EscolaMe str® e'r*
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CASA LIBANEZA
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Bichara & Saade
| Completo sòrtimento de fazendas, modas, per-

fumarias, chapéos, calçados, etc.
[| Especialidades em artigos finos e fantasias.
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Wr&g 3quenào vae na onda, appella para o JATAHYPRADO,a única salvação para a sua Bronchite
Náo acceiteis melhor e nem táo bom, porque náo ha outro que o iguale.

Distribuidores: ARAÚJO FREITAS & Cia. - RUA DOS OURIVES, 88 e 90
Fabrica -BARÃO DE ITAIPU, 17 — Rio de Janeiro

|ifumanas, Calçados,

|?entías, Armarinho,
Poupas.

FLOR DE MAIO
Casa Nametalla

deF. P A U L O =

Chapéos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis

Io
Successor de NAMETAbbA PAULO & IRMÃO

eronymo Monteiro, 1 e 3 -CAIXA, 3052-Vicioria -Esi. do Esp. Santo
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CRANDE CAMPEONATO DE BEbLEZ

ORGANIZADO PELA

"VIDA CAPICHABA99

Qual a mais linda senhorita das que trabalham

no commercio e nas repartições publicas, em Victoria

Eis ahi uma pergunta, que não tem resposta fácil* No commercio e no

íunccionalismo publico desta cidade trabalham tantas senhoritas de fascinante

formosura, que, certamente, não será sem difficuldades a eleição de uma soberana

entre elias. Confiamos, porém, na disciplina e enthusiasmo das nossas "forças

eleitoraes".

Terminado este concurso, daremos á senhorita que alcançar mais suífragios.

como lembrança de sua victoria, uma linda medalha de ouro e lhe estamparemos

a^ o clichê, em trichromia, na capa desta revista.

Os «coupons» serão recebidos até uma data. que fixaremos opportunamente.

Em seguida, proceder-se-á, publicamente, ao respectivo escrutínio por interme-

dio de um Jury para esse fim nomeado e, proclamada a Rainha, oííere-

cer-lhe-emos uma festa, na qual lhe será entregue a medalha conquistada. A essa

solennidadc elia deverá comparecer, ostentando uma faixa em que se leia o

nome do estabelecimento commercial ou da repartição publica, a que pertença.
_^  — ___ .^^_ _. -11^, ^ae» ias

A a i •<* a x GRANDE CflNPEONflTO DE BELLEZfi |Cada leitor poderá enviar rá vlIVAiil*/J* V11A _z_„a__ -=====--—
numero de «coupons» que achar j) organizado pela «VIDA CAPICHABA»
conveniente. .ft QUAL A MAIS L1NDA senhorita das que traba- |As ipuraçóes parciaes, que LHAM N0 commercio e nas repartições W

r tk PUBLICAS, EM VICTORIA? fj
iremos. pubHcando em todas as /|

II jr V»
nossas edições, seráo encerradas em fl

sempre ires dias antes de circula- 1 Empregada na ............ |
/. 7 /A -j-ft ry, j-p  »Á

remos nossos números quinze- (è uoun^ |;

naes. ^* 
"^ 

y^fí
— Todos os «coupons» deverão ser remettidos á Caixa pos fal, 3853 — Victoria, cova

o endereço-Gramcle Campeonato de Bellezo.
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COMPANHIA TERRITORIAL
Capital: 3.400:000$000

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

Directores: Dr. Attilio tfivacqua e lldefonso Brito
-»-?-

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

* v

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

' ;'::. '

m

Z"«.£

__WmW

¦m
¦zM

tm

7

m,q*m

II

SENHORAS!
¦¦ssrshjíís»

":\RK 
[^ I ^ jnSr

mw&m

6)

O ultimo invento norte-americano asse-
gura-vos completa extirpação dos cabellos
supérfluos do rosto, braços, etc. A Depl-
lina Sarah é o producto até hoje exis-
tente para aquelle fim. Applicai-o e nota-
reis que os cabellos saem com as rai-
zes. Outros depilatorios á venda no mer-
cado mais não fazem que cortar os cabel-
los, fazendo o effeito de uma navalha. De-
volveremos a importância, si não der o re-

sultado desejado.
Preço do tubo 20$000; pelo correio,
21$000. 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. Norte 4086 —Caixa postal 2398

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

Harris, para o nosso endereço.)

A «Vida Capichaba» é uma vendedora activa, convincente e segura,
^^te^^ii--_ '-"•wunr-nniinBi r-1—i 1 ¦ kit  ¦ mi—mmmmmmmmm m» ihmwbiimhwn ¦— ^^^^^^^^^^^M^^dà^^^^iMh,, 
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O ^Nufriònw é o melhor dos tônicos
0 o mais poderoso dos fortificantes»

'" ¦ V. 7: :;' V 
" ','¦-. ; 

'... ¦¦ 77 Z^y'

0 "Nutrion combate a Fraqueza,
q Fastio e a Magreza; abre o appe-

tite e faz augmentar o peso.
O "Nutrion" -- contendo em sua for-
mula o arsênico, o ferro e o phos-
phoro — é um poderoro tônico dos
músculos, do sangue e do cérebro:
o arsênico revigora os músculos, o

o enriquece o sangue e o phos-
"Z-'â phoro tonifica o cérebro e o

n systema nervoso-
0*4 Dep. Nac S. Pub., Uc 309-22 Outub.-19l7 -.. ir.~
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ANÇÕES BIZARRAS
SONHO VERMELHO

^g)ü poente de zar-
cão clesfolham-se
as rosas rubras
di» oceaso e pur:
purejam as nu-
vens desgarra-

das. São como farrapos de
mantos régios, embebidos no
sangue das conquistas, esses
cirrus errantes, corados de
carmim, a se esgarçarem por
sobre os morros rubescent.es.

As pupillas dilatam-se no
horizonte carmezim da tarde
vnpon sa e coagula-se o san-
gue das papoilas entre o ver-
dor das folhas curvinervadas.

No jardim miraculoso fia
Phanl.isia os lirios vermelhos
dcsabrolham : abrem a corol-
la de coral, erectos no hastil,
como uma alma orgulhosa, em
frente á vida, desafiando o
desiino...

Lina poeira encarnada bai-
la no aí", aos derradeiios raios
do sol agonizante, peneirando
no a nbien te a garoa punicea
dos crepúsculos, como se a
mão in vi si vel de um joalheiro
maravilhoso, num encanto ma-
gico, andasse a lapidar as fa-
retas sangüíneas dos rubis.

Foi nesse instante rosiclér,
a estuar tal uma artéria, que
brotou no cérebro, floriu na
bocea e foi morrer no papel, a
rima purpurina...

Versos nasceram na irra-
dia ção magnífica de um en-
tardeeer de rosas, e lembran-
do palmeiras alinhadas, alti-
vas, dominadoras, nas orilhas
de uma estrada silenciosa, en-
cendida de luz, erguendo ar-
roga ntes as palmas sono rosas
ao fuzilar da rubida paixão..-

Desa bro cho u o rosai dos
meus sonhos!

Pelo crystal rubente de uma
granada divisei a extensão do
Amor insatisfeito, a tortura
pungenie do inattingivel, a
scintillar no trevor da exis-

FVA/
!
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m
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tencia sem ventura, como o
carbúnculo reluzente das pu-
pillas dos deuses egypcios.'

Aflorou á superfície lagu-
nar do coração, soberbo, o ne-
lumbo escarlate da illusão...
Tal um nenuphãr coralino a
estremecer á flor das águas
de um palude. bafejada pelos
favonios estivaes, desabotoou
o lis rubro do desejo...

Vinho vitalizante, espume-
jan do no cyatho rosado de
uma bocea muito amada, o bei-
jo trouxe-me á imaginação um.
pomar de cerejas, avermelha-
do pelos verões flammivomos,
onde fiquei a sonhar, ouvindo
nos silêncios do eu os poemas
de minha alma e os cantares
de minha mocidade...

Nacaradas como o seio das
madrepóras, »s canções bizar-
ras fugiram — bandos esvoa-
cantes de ! tiês, a sangrar no
triga! da .chimera e voaram
para a primavera florente dos
lábios adorados--.

Sinto na bocea o sabor de
morangos esmagados; no pei-
to, o pulsar violento do cora-
cáo rebelde; no animo um
turbilhão de estrophes; no
pensamento lavas de um vul-.
cão destruidor; e assim ata-
viada com a poesia do único
bem, no encantamento mago
de uma historia de fadas, o
ser indifferents despertou á
vibração de urna cantiga •— a
loa rubicunda da paixão.,. ;

No jardim miraculoso da
Phantasia os lirios vermelhos
dcsabrolham : abrem a corol-
la de coral, erectos no hastil,
como uma alma orgulhosa em
frente á vida, desafiando o
destino...

de zar cão de sio-
rosas rubras do

No poente
lham-sc as
oceaso...

R i o, .¦> 927

Guilly Furtado Bandeira
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Estação de Sâo Carlos, da £". F. Victoria a Minas, recentemente inaugurada nesta cidade.

No dia 19 deste mez,
sabbado, inaugurou-se o
bello e, sobretudo, con-
íortavel edifício da esta-
ção de S. Carlos, do ou-
tro lado desta cidade—
ponto inicial da podero-sa Estrada de Ferro Vi-
ctoria a Minas.

Aceremonia não se pô-de revestir de rumoroso
brilho, devido ao recen-
te fallecimento de um
dos directores da gran-de companhia ferro-via-
ria, o dr. Teixeira Soa-
res, mas, mesmo assim,
não lhe faltou a neces-
saria solemnidade, es-
tando presentes á sua
realização o represen-
tante do exmo. sr. Pre-
sidente do Estado, altas
autoridades publicas, re-
presentantes da impren-
sa e os chefes da E. F.
V. a M. no Estado : drs.
Ceciliano Abel de Al-
meida, Representante da
Companhia e Chefe do

:
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Dr. Ceciliano Abel de Almeida, repre-sentante da Companhia E. F. Victoria
a Minas e Chefe do Trafego de sua

poderosa linha férrea.

Trafego ; dr. Ca n d i d o
Trancoso, Chefe da Li-
nha; e dr. Alexandre
Góes Filho, Chefe da
Locomoção.

O importante edifício,
cujo clichê estampamos
acima, impressiona pela
sobriedade de sua con-
strucção— cujas notas
principaes são a solidez,
o arejamento e a utíli-
dade —.e nelle já estão
commodamente centra-
lizados todos os servi-
ços da prospera compa-
nhia, no Estado.

Não nos furtamos c.o
prazer de registrar es a
inauguração como um
dos mais importam s
melhoramentos para a
nossa Capital, que :á
agora se pode ufanar ce
possuir uma estação < e
estrada de ferro na í I-
tura do seu grande pro-
gresso,crescente, incoo-
testavel e impressiona i-
te.
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Par liste. A noite é calma e o luar mavioso
Dos silêncios da luz. Noite tão pura,
Como si Deus abrisse a mão na altura,
Todo bençams de paz ao mundo ancioso!

Quebra-me os nervos inda a crise—e o gozo
Do meu soffrer acerba-se em tortura.
A noite é como o calix de amargura,
Que um anjo azul me vem trazer, piedoso.

— Perdi-te! Nunca mais! —A. lua, entanto,
Como a entender me, em desconsolo infindo.
Chora nas folhas pérolas de pranto...

_Õ_______á
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3fcm

>V>««3

w

E, pelos céus, no meu fatal delírio,
Vejo as est rei las, quatro a quatro, abrindo

i

Braços de cruzes para o meu martyrio.

.Mosl oro da Saudade

Midolor.

Moras das Tolhas mortas

i<.

uM

\Ú

m

sfà
.'€<'\

-¦m
f<Vl tf

mmH

m
LG<S

/



'¦:"'

aa -VIDA CAPICHABA

H

SS

M

vm
ca

ííl

¦if^tiKixcsasj- «jíffwyncffwrraiyw^
355=" W .,ir,i'Vl»l.lH,igBa3

»+??»???»?»»

* Vi**/ :

*

MMMMM ,M>tMMt„#MMMWMM^^*^**MW~^»**^"»^»^"»~*~j
_J

{

»?»»•+?>»??•
!

'1
 j."ii rn—p—w—<i—^a ?

I—-1 Cartas de sim exilado r-p «vM

l| ^Ék^ Yvette, meu adorado ideal: ^Êa l /Í\\\ *

»??»?*?????????????»?»?»$?••»??»»«????»???#»»••?»»???????????????»»???????? •***??**????**?**???????????????????????

Circumstancias especialissi-
mas, motivos vários, qual dei-
les mais imperioso e forte,
obrigaram-me a te não dar
noticias minhas nos últimos
números da querida Vida Ca-
pichaba*

Hoje, todavia, apresso-me,
com prazer, a cumprir esse
dever, contando desde já com
o teu perdão, sempre brando
e misericordioso.

Infelizmente, começo a ex-
perimentar no organismo e
nos arcanos da alma os resul-
tados funestos da tua mons-
truosa ingratidão !

Não tenho forças — franque-
za - para resistir á hecatombe
sinistra dos nossos Sonhos e
á derrocada fragorosa do nos-
so Amor !

Não! Não tenho forças e
nem, tão pouco, posso me.
conformar com essa dolorosa
situação, que veio, como um
crucitar do corvo de Edgard
Põe, murmurar, tragicamente,
aos meus ouvidos: «Nunca
mais ! Nunca mais S»

«Elles » es tão vi ctori osos e,
como Cezares modernos, po-
dem, sarcasticamente, impie-
dosamente, gloriosamente, gar-
galhar sobre o meu cadáver :
«Delenda, Carthago!»

Eu, no entretanto, não seria
nunca vencido — si tu, meu do-
ce amor, como uma flor pen-
dente de um hastil delicado e
frágil, não cedesses ao sopro
maligino de um vendava! inte-
resseiro !...

Agora, que me resta? Uma
cruz sobre a lapide do Passa-
do, e, sobre a lapide, a ins-
cripção muda, mas expressi-
va : «Desgraça !»

Os homens serão assim tão
miseráveis em toda parte?

Depois da vida terrena, em
outro hemispherio qualquer, a
existência será a mesma de vil-
lezas,detorpezase de infâmias?

Não sei. Acredito na immor-
talidade da alma e, em outros
planetas, as almas e os cara-
cteres devem ser menos cor-
rompidos.

A minha pobre intelligencia,
pouco a pouco, como um can-
dieiro bruxuieante, vae per-
dendo as scintillações e os fui-

pedaços de meteoro, que ati-
raste á minha bocca, e amor
que refulgiu no meu coração,
como astio de primeira gran»
deza I

Vou contemplar o velho mar
As reverberações da manhã

estão acariciadoras, como ou-
*??**?¦£>« »??????? ? **#?•?? »?**??*-*¦ •??•#•?• ??*?»??»

l I *imtnmmmumm*mmmmmT..mmm i u*mmmmu,.mm*,m namtmmmmmmmmmm.nmw^mm»*! w^Mi.».w«rii|>»|Miwiiw.i mnwwwwwww*

íi *«*¦"'í^^?*'^^ **'.'i' *H~V-'' >v, •*"''¦' "HfflBB^^^B "¦' ¦'¦'^^'^m^^^^sBm^S^m^m

ffSBsHB OMÊffireSJiõa^'^''•* •' ' ¦" tjfl
ti&"i3BI IK^Hffi^ma, ¦ .í . Ve&As&'V '-'-"V X-': Wm*\ mm
BKin^llIftJ^pBB^MftliSmSB^fi '«» nH ^m

gB fflBiS» '$. ' Am ^B

IH aawsfH^v 
'---A ' ' '' 

)íkSa mm

I$Kj H»íS^^:''':-,:'-:í^í;""^Sí^>'"'';':í ¦ 'mw BI

KAA^3sES^^^^-e^mBMIÊÍ^m^Êmk( %Ar '¦ :^MtAr*i^^^^lSíwlfílpnmwAÊAÊmimmt>-. -Afíjjm- 4ãS«SfH ¦

ii ni t min mi. ri ~i iiii uni nu ma i_ roggM^gg im umi—aa»»»!—^—¦»»»?,

íto^^l/^ü^^*

A intelligente

Jacyberá, quan-
do fez sua 1a.

communháo, aos

oito annos de

idade, filhinha do

nosso amigo, sr.

Pedro de Oliveira

Coutinho, chefe

gerai do Aímoxa-

rifado do Estado.

5^ÇÇ

*?*?••#?* ?????»»? ??+?*?*> *??*?**? » . ***.#«»»»»•»•«.

gores de vida.
Vou descendo a encosta e

a vibratilidade da matéria
para repousar no fundo da
terra, sempre fecunda e abri-
gadora.

Quero commigo, como tro-
phéos de campanha, o nosso
grande amor, os teus beijos,
os teus allucinados beijos, e
todas as cartas que te escrevi;
cartas que são pedaços de
minh'alma, beijos que foram

tr'ora as tuas cadeias de vel-
ludo, e as vagas do Atlântico,
como penetrando-me o intimo
doentio, marulhosamente con-
fundem-se com as vagas do
meu amor... .

Adeus. Não te esqueças de
mim, do teu poeta tão sincero,
mas tão desgraçado.

Ilha da Saudade, novembro
927.
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Aspectos do b
ultimo, c<

rilhahte vesperal musico-literario, realizado nesta cidade a 30 de outubro

de a passagem do anniversario natalicio do exmo. sr. cel.
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c/Homenagem ao de sem 6'argador cH/fonso Qlaudi
No dia 28 de outubro p. p.,

os alumnos da Faculdade de
Direito de Nictheroy Romena-
gearam o sr. desembargador
Affonso Cláudio, que acaba de
publicar o segundo volume dos
«Estudos de Direito Romano».

A homenagem foi effectua-
da no salão nobre da Facul-
dade.com a presença do exmo.
sr. dr. Álvaro Berford, dire-
ctor. e dos professores drs.
Abilio Borges, Edgar Ribas
Carneiro e Luiz de Faro.

Abriu a sessão o director
da Faculdade, que explicou os
motivos da manifestação, que
a mocidade fazia ao illustre
jurista.

A seguir o acadêmico Her-
nani de Barros Câmara sau-
dou em nom í dos collegas o
dr. Affonso Cláudio nos ter-
mos que se seguem :• «Mestre !

Não bastavam as expressões
dos doutos para exaltar o vos-
so valor; não eram sufficien-
tes os elogios de quantos fo-
lheam os vossos volumes ; não
chegava para proclamar as
vossas brnemerencias o con-
ceito que de vós todos fazem.
Era preciso que do seio dos
que comvosco vivem, que do
meio dos que absorvem as
scintillações do vosso saber,se
levantasse uma voz para tecer
encomios ao mestre e ao amigo.

Ha onze annos, precisamen-te. publicastes o primeiro vo-
lume dos «Estudos de Direito
Romano», que vos colíocou na
posição do nosso mais illustre
romanista contemporâneo.
Producto de estudos acura-
dos c horas perdidas no fo-
lhear de volumes sepultados
pelo tempo na poeira da in-
differença dos modernos, com-
pensou-se o vosso trabalho poisnão vos regatearam applausos,
quantos ainda têm sciencia
parareconhecel-a no próximo.Bem sei o que então disse
de vós Clóvis Beviláqua; bem
sei o que de vós disseram tan-
tos outros espíritos aureolados
pela sciencia. Sei porém, quenão vos agradam semelhantes
citações, dada a vossa modes-
tia.

Após aquelle lampejo do vos-
so cérebro, todos esperavam
outro para illuminar os espi-
ritos de quantos manuseam os
volumes de Direito.

Entretanto, essa segunda

scintillação do vosso talento,
talvez mais fulgurante do que
a primeira, se possivel, nâo se
seguiu immediatemente aquella
O vosso espirito, porém, não
soffrera um eclipse, bem o ve-
mos... Concentrára-se, apenas,
para mais deslumbrar depois.

Todavia, mestre, a publica-
ção desse segundo volume não
é a oausa única desta home-
nagem.Ella, apenas, deu oppor-
Umidade para manifestarmos
a nossa admiração ao velho
batalhador de todas as causas
liberaes, ao jurista emérito e,
sobretudo, ao amigo devotado.

Sim, porque já não nos sur-
prehendemos com os vossos
triumphos, acostumados como
já estamos a não nos deslum-
brar com o vosso saber,
que esparge dessa cathedra
as luzes necessárias á solução
dos mais intricados problemas
jurídicos, com uma gota de
ironia para o legislador in-
competente e com uma admi-
ração para cada prova de co-
nhecimento dos princípios do
Direito e da Moral.

Assim como as águias se
não deslumbram com o sol de
que estão tão próximas, e co-
mo os habitantes do pólo se
não maravilham com os es-
plendores da aurora boreal,
se não vimos indifferentes a
publicação do segundo volu-
me do Direito Romano, entre-
tanto, só elia não provocariaesta manifestação.

De mais longe vem a nossa
admiração por vós. Vem des-
de aquelle dia em que, mili-
tando na politica, vos tornas-
tes esse paradoxo, que é o po-litico brasileiro honrado. Ad-
miramos vos sob esse ponto de
vista, porque sois, afinal, en-
tre os moços, como que um
raio de esperança e acima de
tudo, sois um exemplo.

Machabeu forte, jamais vos
curvastes ante a prepotência,transigindo com os vossos
ideaes. E é por isso que sois
digno de applauso dos moços,
numa época em que a corru-
pção tenta invadir até o re-
cinto sagrado dos templos da
mocidade !

Mestre:
Si, como político, vos agi-

gantastes aos nossos olhos,
como jurista não menos vos
mostrastes digno da nossa ad-
miração. Ao ler os vossos li-

IQ

vros, sáe-nosde todos os cere"
bros um Domine, revela 0cw
los meus... et considerabo mi-
rabilia...

Pois que..? num tempo em
que a cultura se forma nas
revistas, ha quem folheie es-
ses livros em que o tempo pozreticências e em que os lábios
deixaram exclamações ! ?

E na vida pratica, como ap-
plicastes a vossa sciencia, es-
sa sciencia do bello e essa
arte do bem ? Foi toda elia
dedicada á melhor applicação
da justiça, de modo que vos
tornastes isento, como poucosmagistrados, da terrível objur-
gatoria de Tnnocencio Tll: Vos,
o judices, non attenditis me-
rita causaram, sed merita per-sonarum.z.non quod ratio di-
ctet, sed quod voluntas affe-
ctet; non quod jus sentiat,
sed quod mens capiat; non
inclinatis animum ad justi-
liam, sed j?cs titiam inclinatis
ad animum. Vos, ó juizes,não attendeis ao mérito das
causae que julgaes, mas ao
mérito das pessoas nellas in-
teressadas; não ao que man-
da a razão, mas ao que a
vontade dieta; não ao queordena o direito, mas ao queconvém na occasião: nfio in-
cÜnais, em summa, o vosso
animo á justiça, mas torceis
a justiça, de modo que se
amolde ao vosso animo e aos
vossos interesses...

Agora, a nossa homenagem
ao amigo,o nosso preito aquém
não vê distancia entre disci
pulos e mestres para unir-se a
elles por uma perfeita amisade.

Sois o amigo de quantos aqui
vêm buscar cultura. Nós vos te
mos visto compartilhando das
alegrias dos discípulos e entris-
tecendo-vos com as desditas
dos alumnos desafortunados.

E é por isso que essa ho-
menagem, que çsperamos acei
teis, é a expressão dos senti
mentos de todos os alumnos
desta Faculdade. E' uma ho
menag;em ao amigo dedicado
ao jurista emérito, ao político
honrado e ao autor em para-
bens pela^ estupenda victoria
alcançada*."

Foi, então, offerecido ao ho
menageado um artístico mimo,
tendo sido feita a entrega pela
exma. senhorinha Rosa Weiss,
também da Faculdade de Di
reito.
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CYRIIXO TOVAR, fillvo

i__l _^L Vi*''' w1**" * ij. *,.,,, %;'¦¦!.; ai_k\

A 19 deste mez, nesta cidade, succumbiu aos rigores
de uma febre typhica o nosso querido companheiro, amigo
e collaborador Továr, filho - mais conhecido pelo seu bn-
lhante nome literário: Marquez di Goya.

Dotado de uma sensibilidade delicada e dono de uma
grande alma generosa, onde o artificio de attitudes irreve-
rentes, bohemias, inesperadas, não dissimulava, aos que
bem o conheciam, a nobreza da sua bondade fidalga e os
traços fulgidos de sua arte individual — lovar, filho fez-se,
assim, uma figura largamente notada no nosso meio social,
que lhe percebia, apenas, as exterioridades bizarras do seu
feiiio de rebellado apparente contra as imposições munda-
nas da vida. . . ,

Era bem elle o tvpo vivido da personagem central cie
sua novella inacabada - o homem que viveu por curto-
s;t/..^-desprendido,desambicioso, leal, sem perfidias e sem
CK*.i.tnos, buscando apenas, na vertigem das grandes emo-

ções, que o seduziam, mas não o perturbavam, o Jiat cias
suas paginas mais eloqüentes e felizes.

E sempre destemeroso, quando a morte o surprehen-
dei na sua iornada de bandeirante do Ideal aos vinte e
sei annos de existência, marcando-lhe o ponto, de descan-
so nos seus dominios mysteriosos, encontrou-o digno do
seu golpe definitivo e inevitável - sem lagrimas, sem re-
criminações, sem covardia-não permitindoi jamais que a
fortaleza do seu espirito enérgico, de criatura superior, se
sobrepuzesse a fraqueza da matéria pusilânime.

Morreu, pois, como morrem os ^lumphadores. 
nao se

esquecendo no extremo instante, do conso o < hr.stao de
sua phrase final : a morte ê a apotlwose da vida.

& sua memória nossa grande saudade-

VIDA CAPICHABA— 20
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SOCIAES
Dr. Nilo Bruzzi. — Passou,

a 20 do corrente, o anniver-
sario natalicio desse nosso
prezado amigo e collaborador
brilhante, pessoa de elevado
conceito na nossa mais alta
esphera social.

Advogado de nota nos au-
ditorios desta Capital, exerce,
com brilho, as funeções de
Consultor Juridico do Estado
e, nos seus instantes de foi-
ga, é um literato de mérito
real, manejando o verso e a
prosa com requintada elegan-
cia artistica.

Abraçamol-o cordialmente.

Dr. João Baptista Politti.—
No dia 21 festejou a passagem
de seu anniversario natalicio
esse distincto engenheiro.

Cavalheiro de fino trato
pessoal, o anniversariante tem,
por isso mesmo, um grande
circulo de amigos em nosso
meio, dos quaes recebeu, na-
quella data, as mais carinho-
sas expressões de affecto.

Felicitamol-o, desejando-lhe
vida longa.

José Valls.— Decorreu, a 22
deste mez, o anniversario na-
talicio desse estimado cava-
lheiro, que exerce dignamente
as funeções de contador do
Banco do Espirito Santo, nesta
cidade. Parabéns.

Dr. Aylton 1 ovar. — Passou,
a 23 do corrente, a data na-
talicia desse prezado conter-
raneo- que desempenha, com
proveitosa utilidade, o cargo
de despachante aduaneiro nes-
ta Capital. Felicitações.

Dr, Ceciliano Abel de Al-
meicla. — No dia 25 ultimo
viu passar mais um anniver-
sario natalicio esse nosso emi-
nente conterrâneo e amigo,
que exerce as elevadas attri-
buições de Representante da
Companhia Estrada de Ferro
Victoria e Minas, sendo tam-
bem seu engenheiro Chefe do
trafego, e oecupa, com reco-
nbecida competência, o cargo
de cathedratico de geometria
e trigonometria no Gymnasio
do Espirito Santo.

Espirito de esmerada cultu-
ra e cavalheiro de caracter
irreprochavel. o dr. Ceciliano
de Almeida é uma figura que
honra a intelleetualidade es-
pirito santense.

Abraçamol-o cordialmente.

VA
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O sr. dr. Aristeu Borges de Aguiar, candidato á successâo presidencial no próximotnennio 1928- 1932, tendo, á sua esquerda, o dr. Moacyr Ávidos e, á direita, o
Nelson Monteiro, elementos.prestigiosos do situacionismo capichaba,

qua
dr.
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NOVA LETRA PARA O HYMNO DO ESTADO
Ke vi ven do uma das princi-

pães aspirações da extincta
Academia Espirito-Santense de
Letras, a Vida Capichaba. de-
sejosa de contribuir para que
o formoso e patriótico Hymno
du nosso listado lenha uma
letra condigna de sua.j vibran-
te inspiração, em lugar das
estrophes escolares, Ique se
vem cantando ha muitos an-
nos, ás vezes, impropriamente,
appella, com tudo empenho,
para os poetas, quc abrilhan-
tam as letras espirito-snnt<'n-
ses. afim de trazerem suas
producçoes ao concurso, ora
aberto, e do qual surgirá a le-

:tra victoriosa.
. 0 julgamento dos trabalhos
enviados a esse notável cer-
tamen literário, a que deverão
concorrer os mais exaltados
valores poéticos de nossa ter-
ra, será feito por uma com-
missão de peri ios, tomados ao
melhor circulo de intellectuaes
brasileiros, laureados cm poe-
tica. cujos nomes opportuna-
mente divulgaremos.

A loira julgada melhor será
submettida, por intermédio da
Vida. Capichaba. á appr< > vação
do governo e tornar-^e á offi-
ciai, obrigatoriamente, em to-
das as solennidades cívicas,
que se realizarem dentro das
fronteiras espirito sailtenses,
colhendo disso todas as van-
tagens possíveis o seu autor.

Ha pouco tempo, no Chile.
e, depois, na Argentina, o povo
desses paizes. representado por
todas as suas classes—cias
eldes aos grupos mais mo des-
tos — se alvoroçou énthusias-
licamente, quando ali se agi-
tou essa questão de profundo
aleance patriótico, acompa-
imundo a com ardentes mani-
festações em todas as suas
phases. Esperamos, assim, qne
tombem, entre nós» o senti-
mento sagrado de amor ao
torrão capichaba --- sem pre-
juizo da affeição máxima, que

todos devemos, libertos de e-
goislico regionalismo, á Pátria
Brasileira, de que somos par-te digna anime, pelo menos,
os nossos vales, conseguindo
que elles a favoreçam com a
homenagem gloriosa de seus
estros aíipotentes.

N a r c i s o d e A r a u j o, J o a o Ba s -
tos, Nilo Brü/.zi. Mana Anto-
uieia Tatagiua, Teixeira Leite,
Paulo IÀeu.a>, lairTuvar, Luiz
Moreira, Li erma no bru mier,
Augusto Lins, Antônio Sera-
piau, Alberto tle Azevedo, Kos-
ciíiszko Leão» Benjamim Silva
e outros, certamente, com o
talento e a gentileza, que us
distinguem, não deixarão sem
deve resposta o nosso appello.

A letra'do primitivo Hymno
espi ri to-san ten se cra da au-
toria do poeta conterrâneo IJ-
baldo Kodrigues, escripta em
18911 e íoi adoptada pelo go-
vérno do Estado com musica
ilo maestro João Azevedo. An-
tes, Pessanha Povoa escrevo
ra um hymno escolar para a
inauguração solenne do Athe-
neu Provincial, cantado ainda
por oceasião de se reabrir a
Bi b I i o th e ca Publi c; i, aot e m | > o
do presidente provincial dr.
Elyseu Martins, com musica
de Arthur Napoleão. Essa le-
tra e musica íoram conside-
radas, desde 1909, como hym-
no estadual e são os que vão
impressos mais adeanie.

As condições, quc deseja-
mos vêr attendidas neste con-
curso, são as seguintes:

I. — Os originaes, dactylogra-
phados, deverão ser remettidos
a esta redacçáo até 30 de
março próximo.

II - O Hymno deverá con-

A.

ter uma quadra, eomo estri-
bilho, e de.3 a 6 oitavas . em
enneassyllabos, com rimas al-
ternadas. Os versos da quadra-
estribilho lambem serão de
nove syllaba.A

III ¦ Os trabalhos poderão
ser apresentados e levados ao
julgamento sob pseudonymos,
contanto que a redacçáo desta
revista tenha, sob reserva, o
v e nl a d e i r o n o n i e d o a u to r p a r a
proclamal-o. si fôr o vencedor
desse brilhante campeonato ci-
viço-poético.

Hymno Espíríto-SaníéKse
(Poesia do dr. Pessanha Pó-

voa e musica do maestro Joáo
de Azevedo).

Surge ao longe a estrelía promeiüda.
ü a \u sobre nós per espalhar:
Quando elia occulíar se no horizonte.
Uade o Sol nossos feitos limiar.

nossos braços são fracos, pe imporia?
lemos lé, lemos crença a feriar;
suppre a lalla ile Idade e de força.
Pellos nobres, valemos, sem par.

ESTRIBILHO

Salve, ofi! poyo Espirito Santense!
Herdeiro de um passado glorioso.
Hós somos a píalange do presente
lm busca de um futuro esperançoso.
saudemos nosses pães e nossos mestres,
í Palria, nue estremece de alegria.
Ha liora em nue seus filhos reunidos,
Dão exemplo de amor e de harmonia.
Mam louros, coroas, venham flores,
Ornar os írnMos da mocldade;
Si as glorias li presente tirem poucas,
«ai para nós Posteridade |

LSTK.lHll.no

Salve, oli! nn., tle.
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0 ZACHÁRIAS, rapaz sym-
pathico, inaneiro&o e de-
licado, conseguiu ser na

pequena cidade, onde residia,
com a sua modesta profissão
d-« tHegraphista, o que se po-
de chamar um homem queri-
do. Era para admirar, com ef-
feilo, que toda aqueila gente,
acostumada a falar da vida
alheia, a se intrometter em
tudo, mesmo quando se tra-
tasse d° um rapaz sympathi-
eo. maneiroso e delicado co-
mo o Zacharias, só poupasse
o duo Zacharias.

E náo se diga que o Zacha-
rias vivesse afastado de todos,
limitando-se a receber e trans-
imitir os seus despachos (ele-
graphicos. Nâo, senhores. O'
Zacharias era figura Porrada,
indispensável, nas festas, mis
bailes, nos «pie nics». Toda
gente o queria. Todo mundo
o disputava. E^tas considera-
ções concorreram para que
eu resolvesse descobrir onde
estava o segredo daquelle mo-
do de viver do Zacharias. que
tão bem agradava a todos.
Queria mesmo saber que os-
pecie de vaccina usava elle
para se ver assim immune da
critica e da má lingua daquel-
la ^ente.

Certa feita., encontrei-me a
sós com o Zacharias.

Era a opportunidade, que
chegava para a descoberta do
grande segredo.

Fui a elle: — Zacharias ve-
lho. você vae me dizer ago-
ra o que é que faz. que dia-
bo você arranja, para
dar a todo esse pessoal'.-

Nada, meu caro.
- Ora. deixe-se disto. Náo

seja sovina. Reparta com a
gente um pouco desta felici-
dade.

— A cousa é simples - eo-
meçou elle. A experiência da
vida tem me ensinado que
todos nós somos, mais ou me-
nos. maníacos. Ora por isto.
ora por aquilio. temos sempre
urna mania qualquer.

agra

Po
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bem : eu resolvi fazer isto
apenas : — respeitar a mania
dos outros, e eis tudo.

Sei. por exemplo, que o ci-
dadão íai tem a mania de

criptos no meu álbum.
l)ir-se á que isto é uma in-

sinceridade e que é nosso de-
ver ser sincero. Muito bem:
mas que vantagem tem a so-
ciedade em geral e em parti-
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Nosso
amigo i

asslgnante,
sr. Cyro
Pitanga,

de
Cachoeiro

de
Itapemirim,

bate o
record
numa

caçada da
marrecos

——¦_—¦ m i ii T-ifin "i -*'"**¦' ¦

ser elegante. Que me custa
dizer a elle que, de facto. elle
é muito elegante ? Nada. Pa^
ra elle. eu fico sendo um su-
jeito excedente e o melhor
entendido em matéria de ele-
gancia.

üm outro, que seria um bom
ajudante de «chauffeur», está
convencido que é um optimo
poeta.

Digo-lhe, sempre que ha op-
portunidade, que os seus ver-
sos sâo excellentes e que te-
nho até a maioria delles trans-

cular em contrariar um cida-
dá© destes ?

Vou irrital-o e íazebo, mui-
ta vez, meu inimigo. Ao passo
que, respeitando a sua mama.
hca elle lisonjeado e satisíei-
to e eu encontro assim uma
opportunidade de me divertir
também...

¦ . . . .

Náo acham os se nho rei que
•o Zacharias íem razão?

1—11—927.
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Com a morte de Cyrillo To-
vár, filho, ou melhor, Marquez
di Goya, a nova geração ca-
pichaba está immensamente
diminuída.

Espirito moderno, illumina-
do e agitado pelo rythmo ma-
ravilhoso da arte, era um apre-
ciavel technico da prosa. Ape-
sar de ser esta um lindo e
longo poema de amor...

Certas phrases suas lembram
estrophes divinas do poeta
arabe,que odiava as mulheres !

Mas Cyrillo, ao contrario,
era um amante eterno da mu-
lher. Symbolizava-a numa pai-
xão. Tudo o que escrevia era
para elia; para a caricia sen-
suai do seu sorriso.

Parece que ao terminarmos
a leitura de um seu poema,
lemos esta dedicatória : Para
a belleza, para a gloria e o
amor de todas as mulheres...

Orgulhoso demais para im-
primir um verso ou dialogo
sem que tivesse o sussurro
de uns passos...

Allucinado evitava o sonho,
a lenda, as confidencias sinis-
trás, para imprimir, electrica-
mente, numa fantasia o per-fume de um corpo de elegan-
cia e vicio. No quartel dos
seus desejos atrozes, o pec-cado era eomo uma «labareda
dynamica.» E esse homem —
século—vinte, escrevendo es-
trophes aquecidas de volúpia,
dizia:

—«Vivo pela illusão. Busco
em ti—imagem do Amor Per-
feito—o que tu não ét, mas o
que meu espirito creou, aquil-
lo que tu não possues, mas
só tu podes me offerecer...»

Afinal, entendia que o amor
era um grande triumpho da
vida.

*
* *Cyrillo Továr, filho, era um

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

Recepção presidencial

Commemorando a collação
de gráo de sua dilecta filha,
Inah Ávidos, como professoranormalista, o exmo. sr. dr.
Florentino Ávidos, dignissimo
Presidente do Estado, deu, na

dynamico, marinettiano, origi-
nalista. Não que fosse um es-
pirito culto, grandemente cul-
to, á maneira de Barres ou
Loti. Isso não. Mas possuía
cultura capaz para se alliar
aos nossos grandes e talento-
sos. Porisso a sua obra é uma
obra intelligente e admirável.

Suave e lógico, emprestava
aos versos o aroma elegante
e doce de certas manhãs hei-
lenicas.

Produziu uma novella ber-
rante, novella brasileira, im-
pressionista, escripta em cas-
telhano. E' a historia da vida
de um homem absurdo, crea-
dor de imagens descabelladas,
delirantes, amante da vida e
profissional do amor. Nasceu
e quiz viver para acompanhar
a marcha rythmica das sensa-
ções. Um homem curioso, ob-
servador, attento. Um homem
kodak. Gastou a existência no
registro de flagrantes curiosos
e de imprevistos. Mas para
que fim ? Para que tudo isso?

Talvez, para deixar um si-
gnal de que passou pela vida
e amou, um signal de gloiia.

Chamou a novella : «O ho-
men que viveu por curiosi-
dade»...

Acredito que seja elle, Cy-
rillo, o principal interprete do
drama. Seja elle esse homem
curioso que nasceu, viveu e
deixou esse signal de vida
que significa um signal de gio-ria.

A sua vida foi bem uma vida
de agitação edesillusões. Uma
vida emocionante e piedosa.Possuiauma alma compassiva
e bôa, capaz de perdoar as
mais terriveis affrontas e ini-
migos. Mas esses nunca o per-doaram dos erros. Mas isso
pouco me interessa. Quem qui-zer que o condemne, não eu.

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

noite de 27 do corrente, em
palácio, uma recepção ás pes-soas de sua amizade. Foi uma
festa encantadora, que, não
obstante o seu caracter de
intimidade, se revestiu de ex-
traordionaria animação e bri-
lho, participando delia o que

Alma sensível e cheia de
um rumor inquieto e optimis-
ta. Caprichoso na creaçãoHa.s
phrases puras e bellas e na
ironia das comparações. Estu-
dioso. Estudioso e renovador,
Cyrillo occupava um logar de
relevo no movimento intelle-
ctual, que se opera aqui. No
paiz é conhecido demais .pela
vertigem das idéas de rebel-
dia e contemporâneas.

*

De todos os artistas, de to-
dos os gênios, o que mais lhe
seduzia era o gênio do theatral
escandinavo, do scenico lbsen.

Poucos dias antes de mor-
rer, me disse que havia es-
cripto uma obra documental
de estudos e commentarios
sobre a vida ea obra do autor
de «Espectros»...

Deu o titulo : «Vida ibsenia-
na». Infelizmente nada conhe-
ço do trabalho inédito, que ap-
parenta valor. Mas imagino
como deve ser encantadora a
vida do sábio nurueguez atra-
vés o lápis curioso doMarquez
di Goya.

Deve ser tão interessante
como a novella e as paginas
perdidas, que deixou pelo ca-
minho.E mais belleza e amor
elle deixaria, si a sra. d. Mor-
te não lhe viesse murchar os
lábios pallidos e unir as mãos
longas e esqueléticas.

Cyrillo Továr filho, nasceu
nesta capital no dia 9 de se-
tembro de 1902. Collaborou no
«Jornal do Brasil,» «A Noite,»
«Fon-Fon,» «Vida Domestica *
«Para Todos», «Vida Brasilei-
ra» (no Rio) ; «Diário da Ma-
nhã«, «Jornal do Commercio»
e «Vida Capichaba» (nesta ci-
dade).

João Calazans.
******** • ??????*•*>*

a nossa sociedade tem de mais
selecto e distineto.

Agradecemos o convite, q*
recebemos, para assistil-a «
apresentamos á jovem e ge*-
til professora nossas felicita-
ções cordiaes por esse sen
brilhante e definitivo triumpno
escolar.

¦¦
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A Lateria t/e Minas tem pago, com pontualidade, todos os bilhetes premiados.
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Miniatura do quadro offerecido pelo photographo, sr. Getúlio Sarmento ao exmo. sr. dr.

Secretario da Instrucção, como lembrança das grandes festas, havidas nesta cidade,
em homenlgem ao primeiro século da officializaçáo do ens.no. pnmano no Bras.l.
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Do nosso distinguido e ama-
vel conterraneo.sr. padre Aris-
teu Mattos, professor dos mais
illustres no seminário de Bo-
tucatú, em São Paulo, recebe-
mos a seguinte1 carta, a cuja
publicidade não nos podemos
excusar, tal o merecimento e
opportunidade do seu conteu-
do ;

''Seminário Maior de Botu-
eatú,28 de setembro de 1927.

Meu prezado ex-collega Ma-
noel Pimenta.

Saudações affectuosas.
Serei o redactor da Vida Ca-

pichaba o meu antigo collega
do Atheneu Santos Pinto ?
Quero crer que sim, e é nes-
ta hypothese que lhe dirijo
estas linhas, com a libcrda-
de de antigos bons collegas e
amigos- Como vae seu bom ir-
mão Carlos? Formou se. não?
Quando em 1925 ahi estive,
em visita aos meus, em Nova
Almeida, muita vontade tive
de visitar m^us collegas de
outrVra, do tempo da velha
Victoria, sem avenidas, sem
bondes, sem luz, nem esgo-
tos... mas ahi só me demorei
algumas horas ; espero dentro
de alguns annos ahi voltar
com mais vagar, para ter o
prazer de vêr meus bons com-
panheiros de banco.

Sua revista Vida Capicha-
ba, dc que sou assignante, ha
2 annos, muito me deleita, par-
ticularmente com as Murava-
lhas do Mestre Escola e com
os artigos do nosso Mario
Freire. Aprecio immensamen»
te a reportagem photographi-ca, que esquadrinho, procu-
rando reconhecer os logares
e cousas do meu tempo, trans-
formados hoje pelo progresso.
Victoria hoje é uma victoria
alcançada sobre o egoísmo po-
iitico de outros tempos. Praza
aos céos que o progresso actual
não se arrefeça em Victoria, e
que delia, como de um foco,
se irradiem peio Estado intei-
ro as benéficas influencias de
uma verdadeira civilização,
concretizada, sobretudo, e m
boas estradas, por onde pos-
sam circular o «deite e o mel»
de nossa ubertosa Chanaan.

Meu caro am?, suâ revista

traz sempre emprehendirnen-
tos interessantes, e eis por que
lhe apresento hoje um, que,
por certo, não é desprovido
de alguma importância geo-
gitephico -desportiva. Por que
pois o bom am? nâo lança a
idéa de um raid ao redor da
ilha de Victoria, cujo circuito.
diz César Augusto Marques,
é de umas 4 a 5 léguas ? Quan-
tos panoramas e paisagens di-
gnos de melhor sorte, não se
encontrarão no circuito da ilha
de Duarte Lemos !

se faz raid para todos
tos pouco conhecidos éo Et-
tado. Que tal a idéa ? Si é
bôa, delia lhe faço nresente.
Estou certo que, mediante um
bafejozinho ofíicial, esta idéa
lançada pela sua revista será
entnusiasticamènte accolhida.
Elia seria um dos pontos do
programma de festas, por oc-
casião da chegada da ponte
metálica de Victoria a Argoias.

Outra ideazinha, talvez tun
pouco ousada, mas tambem
interessante — fazer do Pene-

???*??#???>????? ??*?**««-*
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A menina

Auricy Ferreira,

com um anno

de idade,

filhinha do sr.

Alcino Teixeira,

de Celina.

???????????????? >»<***

Seria um raid maritimo-ílu-
viaí certamente cheio ae eu-
riosidades, pelo menos geogra-
phicas. Por elle conheceria-
mos melhor o outro lado da
ilha, e uma vez descobertos os
pontos mais attrahentes, para
ali em breve se abririam boas
estradas de automóveis, offe-
recendo aos victorienses um
ar mais puro para seus pul-rnões, e horizontes novos pa-ra futuros e vantajosos empre-
hendimentos» E? ' isto que se
vê aqui em S. Paulo, em que

do um Pão de Assacar, cem
uma linha de bondes aéreos,
partindo do forte dc S. João
e ali terminando. Seta isto
ainda cedo para Victoria ? Mas
fortuna audaces juvat, qne
appareçam estes audazes -ba
deirantes do progresso de nos-
sa maravilhosa Victoria,

Bem, meu caro redactor e
distineto amigo, vou deixa-o,
abraçando-o —

ex-cor de e com saudades-

#

reasszad© mustas aspirações.
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SOB A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
OISTRIBUB 75 1i„ EM PRÊMIOS

— .•?I -^jj;> «J»

PLANO APPROVADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA
Ordem das extracçòes de dezembro de 1927

DIAS mm DOS BILHETES PRÊMIOS MAMES BILHETES

132
¦ V.B3
134
135
136

J
I I

CC
FF
K

5 dezembro
12 dezembro
17 dezembro
24 dezembro
3 1 dezembro

14$000
10$000
7$000
6$000

20$000

30:000$000
60:000$000
30:000$000
25:000$000

1O0:CO0$OOO

6.000
18.000
12.000
12.000
18.000

\. ue
lt
II

PLANO J
i bilhetes a 14$000 ....

Menos 25ojo
75 ojo em prêmios

PRÊMIOS
prêmio de

10
20
80

115
4; a

l:ono$ •
« 5oo$ •
. 2oo$ •

u 1oo$ •
50$ .

" 4o$ • •
" 3o$ 2 ult.

prêmios

dos pr. maiore<
Total...

mamtoamaaat

IUH

PLANO CC
bilhetes a 7$ooo • ¦

.Menos 'A5o{o .
75 op> em prêmios

PRÊMIOS

84:ooo$
21:ooo.$
63:ooo$

8o:*soo$
2:ooo$
2:ooo$
2:ooo$
2:ooo$
2:ooo$
4:ooo$
4:6o o $

14:4oo$
63:ooo$

84:ooo$
21:ooo$
63:ooo$

BI

O
(?
fl

fl

PLANO I I
AOOO bilhetes a I0$000 •

Menos 25 op) .
75 o[o em prêmios

PRÊMIOS
1 prêmio

<
2
4

20 «
60

130
800
900 «

i7-58 prêmio*-

de

1:000$ ........
« 500$
«200$  . .
« 100$
« 80$u 30$ cent. corresp. aos 8 prs.
« 80$ 2 ult. alg. dos 4 prêmios

Total:

180:000$
45:000$

135:000$

60:000$
5.-000S
2:000$
2:000$
4:000$
6:000$

10:400$
24:ooo$
21:600$

135:000$

PLANO FF
¦¦

2.01)( bilhetes a 6$000 .
Menos 25 <>|o .
75 opi em prêmios

PRÊMIOS
pie imo de

I 1 40

" l:oOo$ • • • • •
8 5oo$
8 2oo$ 
8 loo$ • • ' • •
» 50$

25$ .-• •
8 15$ últimos algarismos 1

prêmios

3o:ooo$
2:ooo$
l:5oo$
2:ooo$
2:ooo$
l:2oo$
l:3oo$
1:500$

3:5o o $
prêmio 18:ooo$

Total: 63:ooü$

prêmio
*
«

¦a

1
1
o
Lm

6
10 *
21
5() «

120 *
1200 «
1411 prêmios

de

1:000$

200$
c 100$ .....

50$
« 20$ • 
« 10$ ults. algs. dos I prêmio

Total.

72:0(1)$
18:000$
54:000$

25:000$
3:000$
2:000$
3:000$
2:000$
2:100$
2:500$
2:400$

12:000$
54:000$

¦^y^zmBf OFFERECEM-SE AGENCIAS EM QUAL-
QUER LOCALIDADE,

ONDE HAJA CORREIO E TELEGRAPHO

Concessionária : COMPANHIA LOTERIA DO ESPIRITO SANTO

M. BARBARÁ (gerente)
CAIXA POSTAL N._37g1-5éde: RUaIIuqÜÊVcAXIAS, 21-End.teleg.:_LOTERIA
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QUANDO 

elle despertou, deitado
ao comprido num estreito cai-
xão negro e dourado, tinha as

mãos postas numa derradeira pre-
ce. Lançou vagamente os olhos em
torno, e em torno tudo era silen-
cio e treva. Procurou levar as
mãos aos olhos, mas sentiu as mãos
presas, sem movimento; e pare-
ceu-lhe, então, que estava morto.

— Como é pesado o ar que res-
pira! Como é profunda a escuri-
dão que o encerrai E onde está?
No seu quarto ? No seu leito ? Que
estranha cama, estreita e dura! E
por que dorme calçado ? E que ves-
tes tão solemnes ! Terá vindo ebrio
de alguma festa ? E as mãos amar-
radas! E que falta de ar ! Ah!
que dolorosa e lenta agonia 1

De novo estendeu os braços ;
mas a fita que os unia partiu-se,
e as mãos geladas bateram de en-
contrô a taboas. Passou os frios
dedos pelo rosto e retirou-os es-
pautado, sentindo a face morta
como a de um cadáver. Veio-lhe
á memória uma vaga lembrança
de moléstia e de perda de senti-
dos...

E sentiu sobre si uma tampa,
uma tampa de caixão de defunto!

Um medo continuo de si próprio,
um indefinivel asco do «cadáver»
que sente a seu lado, assoberba-o.
Rebenta o caixão, levanta-se, quer
correr, mas bate de encontro a
uma parede, uma fria e cinzenta
parede de mármore. Rápida e rija
vem-lhe a certeza de estar enter-
rado vivo, prisioneiro da morte,
atirado num calabouço. No silen-
cio e na treva, entre a loucura e
a morte, dá dois passos, mas tro-
peça. Que será?

E como seus pés tacteassem na
sombra, encontraram um degráo
que subiram; depois outro, mais
outros, outros ainda. Oh! que se-
pultura profundai Erguendo as
mãos para o céo, que está tão lon-
ge dos abysmos, sentiu nas mãos
a fria lage do tecto.

-Em vão tenta erguel-a. Respi-
ra a longos haustos por uma
f resta aberta na pedra. Um
novo esforço para erguel-a: em
vão 1—Uma sepultura de mármore,
como que para guardar o corpo
aos vermes e ao pó; uma fresta
por onde, apenas, entra o ar, que
prolonga a vida ao condemnado :

uma escada que os passos sobem'
e inultimente desc m ; uma lage
que se levanta para enterrar os
mortos e que se não ergue para
salvar os vivos;—oh! essa sepul-
tura é, com certeza, uma sepultura
d'igreja!

E, novamente, luta para erguer a
pedra, mas com o esforço inútil,
vem o cansaço, vem o abatimento,
vem o desanimo. Então como o
inconsciente ou o muito atilado,
que vendo abertos os braços livi-
dos da Morte, em vez de fugir, aos
braços se atra, elle resignada-
mente desce. Ao descer allucinado
e cego, bate com o corpo no mar-
more da parede, e grita. A sua
voz sobe e desce, abafada como
o eco de um trovão distante en-
cerrado numa gruta profunda.
Agora, sereno e calmo, como quemleva um sol apagado no coração e
uma estrella sem luz em cada
olhar, sobe de novo os degráos da
Vida e da Morte. Nos primeiros
momentos, com a calma e sereni-
dade com que subira, junta ao in-
tento a sua força, mas a pedra per-manece impassivel. A angustia do
soffrimento prolongado destróe-lhe
o socego da acção; com um dolo-
roso esforço, engorgitadasas veias,
os músculos retesados na omnipo-
téncia da sua própria força, os
olhos saltando das orbitas, procuranum anciado desespero levantar a
pedra, que, talvez, para sempre o
encerra. Trabalho inútil! Parece
que o pranto preso na gargantavae suffocal-o —e sente,uma a uma,
ensaguentarem-se, dilacerarem-se,
largarem-se-lhe da carne as unhas.
Impossivel!

Exhausto de fadiga e dôr, dei-
xa-se abater, e o seu corpo doen-
te, rolando de degráo em degráo
como um fardo sinistro, vae pararao pé da parede cinzenta e fria...

Veio o somno. Veio seguindo á
nebula do sommo a doida phanta-sia do sonho.

Era vago e tênue. Mas porquetão vago fosse e tão tênue, quasisem torturas, o Espirito-Zombetei-

Xarope Guarapary
creosotado

Tosses agudas e chronkas, asthma.

ro dos Sonhos fel-o aclarar-se -
assim como uma cidade que despe
aos primeiros raios do sol a túnica
de nevoas em manhãs de frio.

Vae-se largamente o sonho rli-latando, màs sempre duvidoso ecinzento.
Era uma noite profunda, iilumi-

nada de estrellas. O céo muito
alto era como um immenso vellu-
do macio.—E céo alto e noile pro-funda cobriam e envolviam uma
cidade estranha, mas que lhe não
era de todo desconhecida. Havia
velhos logares que amava; e pelossitios conheeidos—nem viv'alma!
Apenas sombras... Caminhava; e
quando era grande a fadiga e o
repouso lhe abria os braços ami-
gos, outros braços mais fortes o
impelliam, e uma sinistra voz bra-
dava :—Marcha ! Marcha ! As per-nas pesavam, se entorpeciam;de-
sejos protectores de descanço inun-
davam-lhe o lasso corpo. A' pro-
porção que atravessava caminhos,
os caminhos mudavam: eram jar-
dins floridos e perfumados, prados
extensos, longas campinas, casa-
rios que fugiam na sombra ; outras
vezes, charnecas adustas e rese
quidas, betesgas exhalando podri-
dão. Passou por cemitérios, e á
sua passagem os defuntos erguiam-
se, cobertos de pó e de segredo,
acompanhando-o phantastkymente
por dilatados e dolorosos momen-
tos. As arvores tomavam assom-
bradoras fôrmas de avejôes, e as
estrellas, apagando-se no céo. dei-
xavam o céo cinzento e frio como
o mármore da sua sepultura, tão
fria e tão cinzenta! E, entretanto,
no silencio da noite e na treva o
defunto caminhava.

De súbito, como aos olhos ton-
tos e averiguadores do ra ^°
apparece a orla oranca
praia distante, no seu espia
çado nasceu uma idéia feliz : aqueila
noite de loucura e de assombra-
mento marcava o anniversario oa
sua Noiva; e por data essa tao
formosa haveria uma formosa fes*
ta. Devia ser tarde; andavam poi
elle.—Com uma força nova, um
grande desejo de ver, de ouvir.
de sentir, de querer, de p^P1^
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de amar e de viver
a alma numa caridosa
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(Conclue d pag 40).
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Preparados de Mme. Selda Potocka
da Pelle e do Cabello
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A' venda na Pharmacia e Drogaria
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G. Roubach & Cla.
— Rua 1,° de Marco, 20 —
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«Credito Popular»
Sociedade de sorteios
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A preferida pelos espinio-sanienses
CUMPRE RIGOROSAMENTE 0 SEU RE- j

GUUAMENTO E 0 REGULAMENTO
FEDERAL

Sorteios nos dias 5, 15 e 25
de cada mez

3$000 é sua módica contribuição mensal

TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS DIGNÍSSIMOS

ASSOCIADOS
iMg-V**
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Inscrevei-vos ! Habilitai-vos !
Avenida C£ipic]hLc*t>aL

'AO LADO DO CABO SUBMARINO)
VICTORIA

¦a¦i.

OUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?

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

RUA DO ORIENTE, N° 4 - VICTORIA-ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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* ¦O homem é forte pela razão; a mulher é in
vencivel pelas lagrimas.

Victor Hugo
*

* *
O homem é capaz de todos os heroísmos; a

mulher, de todos os martyrios.
Victor Hugo

*
* *

Toda a mulher que cora não é ínnocente.

Ramalho Ortigão
*

* *
A vida é uma fortuna e aquelle que a dissi-

pa é o peior dos pródigos.
Coelho Netto

* *
Supponde todos os contentamentos, todas as

consolações que as imagens celestiaes e a cren-
ça viva podem gerar, e achareis que estas não
supprem o triste vácuo da soledade do coração.
Dae ás paixões todo o ardor que puderdes, aos
prazeres mil vezes mais intensidade, aos senti-
dos a máxima energia e convertei o mundo em
pa'raiso, mas tirai delie a mulher, e o mundo
será um ermo melancholico, os deleites serão,
apenas, o prelúdio do tédio.

Alexandre Herculano
* *

O verdadeiro homem é o que se libertou de
todo o sorfrimento, aquelle cujos nervos não se
contraem nas agonias, o que é sereno e não
soffre, o que é soberano, o que é omnipotente,
o que tem uma integridade completa e fulgu-
rante; o que não ama, porque o amor é um
desdobramento doloroso da personalidade.

*
* *

Graça Aranha

»

Uma lingua não se fixa. . O espirito humano
está sempre em marcha, ou si se quiser, em
movimento, e as línguas com elle. Quando o
corpo muda, como o trajo não mudará ?... Ca-
da época tem idéias próprias, é preciso que te-
nha também palavras apropriadas a essas idéias.
As línguas são como o mar, oscillam incessan-
temente. Em certos tempos, deixam uma praia
do mundo de pensamento e invadem outra. Tudo
quanto a onda assim desertar, secea e apaga-
se do solo. E' desse modo que as idéias se ex-
tinguem, as palavras se vão. Acontece aos idio-
mas humanos o que acontece a tudo. Cada se-
cuio traz-lhe ou leva-lhe alguma cousa. Que fa-
zer ? Isso é fatal. E', pois, em vão que se que-rerá petrificar a mobil physionomia do nosso
idioma sob dada forma. E'em vão que os nos-
sos Josués literários gritam á lingua que pare:a lingua nem o sal não param mais. O dia em
que se fixam é que morrem.

Ruy Barbosa
•fV *

Iíi
A ignorância dá-nos tranqüilidade; a menti

ra, ftlicidade.
Anatole France

Deve temer-se mais o amor duma mulher do
que o ódio dum homem.

Sócrates
*

* *
Por que amas tu essa mulher?!
Por que é que a amo ? Sei lá 1...

Quem não encontra o que quer
... Contenta-se com o que ha.

4c *

Augusto Gil

O universo é como um rio e ninguém se
banha, duas vezes, na mesma água.

Heraclito
*

O saber não somente trás a força, a efficien
cia, o valor, como melhora o próprio individuo
Os maus, que sabem, seriam piores, si não soo-
bessem. E os bons, que alcançam a grande cul-
tura, são realizações terrenas dos deuses, por
que passam entre os homens com a aureola bem-
dita da generosidade illuminada.

Pontes de Miranda
*

* *

A seriedade é uma doença, e o mais sério
dos animaes é o burro.

Camillo Castello Branco
*

*

Não se deve fazer mal a ninguém : nem
mesmo aos maus.

Platão
*

A educação não está concluída, quando se
sahe das escolas; dura toda a vida. Não deixes
nunca de aprender. Não continuar a aprender
é esquecer o que se sabe.

Deshumberi
*

Apesar de todos os teus esforços, encontra-
rás sempre innumeras pessoas mais instruídat-
do que tu: não te deves envergonhar de sabe
menos do que elias. Só deves ter vergonha djs-
so. si a consciência te diz que tens malbaratiad-
o teu tempo.

Deshumberi
*

*
A velhice vinca-nos mais rugas no espi» -

do que no rosto.
Montaigne

*
?

Para a mulher, a gloria não é, senão, a morte
brilhante da felicidade.

Mme. de Sta®:-
*

Ha somente dois modos de uma pessoa se
elevar: ou pela própria industria, ou pela
becilidade alheia.

La Bruyere.
BII ^^
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w i O PILOGENIO
serve em qualquer «as©

W m^m E mmm^M
¦ mt mm tmmmmmml'

Si já quasi não tem, serve-lhe o PILOGENIO,
porque lhe fará vir cabello novo e abundan-
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede qut o cabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
LOGENIO, porque lhe garante a hygiene áo
cabello.

Ainda para a extinocâo da caspa.
Ainda para o tratamento da barba

e loção de toilette.

PILOGENIO, sempre PILOGENIO!
A' venda em todas as pharmacias, drogarias

c perfumadas.

Doenças bronco-piílmonares
Um medicamento verdadeiramente ideal para
crianças, senhoras fracas e convalescentes é
o Phospho^Thiocol Granula-
do de Giffoni. Pelo «phospho-calcio physio-
lógico» que encerra, elle 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 tom-
po o apetite volta, a nutrição c melhorada t o
peso do corpo augmenta. E' o fortificantt in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche e do
— — — sarampo — — —

Receitado diariamente pelas summida.
des medicai desta cidade e dos Estados

Em todas as pharmacias e drogarias.

Deposito: Drogaria Giffoni
Rua 1' de Março 17 —Rio de Janeiro
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m TVPHO UREMIA, INFECÇOES intestinaes e do apparelho urinado, evitam-se, usando URO-
2 ¦ I ¦ IjU FORMINA, precioso antiseptico, desinfectantt e diuretico, muito agradável ao paladar,

Em todas as pharmacias e drogarias - Deposito DROGARIA GIFFONItua 1- de Março, 17 Rio deJaneirom m
m

m6
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IA 13 Pi 1 i 1 iUP Uma formula cujo
segredo custou 200 contos de réis

A Loção Brilhante é o melhor especifico para
as affecções capilares. Não pinta porque não é tin-
tura. Não queima porque não contem saes nocivos.
E* uma fórmula" scientifica do grande botânico dr.
Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos.

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

1\—Desapparecem completamente as caspas e
affecções parasitárias.2*,—Cessa a queda do cabello.

3'.—Os cabellos brancos, descorados ou grisa-lhos voltam á oôr natural primitiva sem ser tingi-
dos o u queimados.

4"—Nos casos de calvice faz brotar novos ca
belios.

õ\— Detém o nascimento de novos cabellos
brancos.

6*.—Os cabellos ganham vitalidade, tornam-se
lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.

A Loção Brilhante é usada pela alta sociedade
de S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as Drogarias, Perfumadas
* Pharmacias de 1 • ordem.

Representante em Vietoria: Agencia
Commercial «STELLA»,

Avenida Republica, n. 6 - sob. sala 2.

ÍTEIXEIRA & SILVAI

COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-

ÇAS, PORCELLANAS, CRYSTAES,

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro d© Março, 8 e

I A^m

E* Espirito Santo
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de vida. Apressou o passo, correu.
Mas, voltando-se para traz, julgou
ver na sombra uma sombra, que
resvalava. Levantaram-se-lhe os
cabelios, um calafrio de medo cor-
reu-lhe o corpo de alto a baixo —
e partiu assombrado numa carrei-
ra mal segura de perseguido. Ba-
tendo com os pés no solo, todo o
solo resoava ao contacto como se
os pés fossem de aço. Depois, com
surpreza, sentiu-se leve ; houve um
suspiro de prazer e de allivio, e
fluctuando no espaço começou a
voar. Subiu ; rompeu a camada cm-
zenta do céo, e o céo tornou-se
inteiramente negro. Como subisse
mais alto. seus olhos extasiaram-
se diante do azul* um azul tão lim-
pido e transparente como até hoje
olhos humanos nâo sonharam. No
alto, immensamente longe, brilha-
vam as estrellas no glorioso esplen-
dor de uma immortal claridade.
Muito em baixo, perto da Terra,
desapparecia a Lua amoravel dos
poetas. Os seus olhos humanos
quasi cegaram, fitando Syrius.--
Entre as estrellas abriu-se o Céo,
e aquelies mesmos deslumbrados
olhos viram sobre os soes o suave
Jesus dos Humildes. Perto de Chris-
to appareceramduas sombras, que
se foram corporíficando e nas quaes
o Defunto se reconheceu a si e a
sua noiva ! Elia ! Mas como, se «elle»
àlli estava oceulto, contemplando
a felicidade do outru «elle»! Jesus
sorriu, Jesus os abençoou. E elles
voaram. Ah! se elle pudesse tam-
bem seguir lhes o vôo!... Quando
quiz voar, as asas se lhe desfize-
ram, e elle cahiu, rolou, preci pi-
tou-se, tocou a terra—e partiu no-
vãmente correndo pelas estradas
solitárias e ermas. Voltando o rosto,
viu outra vez na treva o mesmo
vulto que o acompanhara; dorni-
nado pelo medo correu mais, até
que numa curva do caminho, es-
pessa sébe lhe tomou o passo. Re-
trocedeu. passou assombrado pelo
vulto que lhe estendeu os braços,
e na mesma carreira phantastica
atravessou planícies,esteppes nuas,
estradas mortas, frias e cinzenta?.
Lamentou a perda das suas asas
feliz as e lembrou-se da sombra,
que d não deixava. Mas. si elle
estava morto, por que o perseguiam?
Cada vez mais o vulto avançava ;
e era tão longe a casa de sua Noi-
va ! O vulto ia já tocaio...—Mas
elle era cadáver, e na sua quali-
dade de morto devia amedrontar
os vivos... Voltou-se; mas quem
quer que era lhe riu diante da me-
d rosa face. Mas intenso foi então
o pavor de si mesmo e da sombra,
que devia ser a sua alma... E elia
vinha, resvalando na sombra, acom-

, panhando-o... Estava perdido! Já
não tinha mais forças ! Coragem !
lima luz brilhou ao longo : oh!

0 DEFUNTO
( Conclusão)

i' \. ¦

que deliciosa alegria ! Era a casa
de sua Noiva ! Mais um passo !
Avante ! O alguém seguia-o quasi
alcançando-o ; mas estava salvo 1
Era a casa delia, era o som da
orchestra, era a luz intensa, era
a salvação ! Um pouco de animo,
— coragem! E antes de bater com
o corpo nas lages cinzentas e frias
da sepultura, pareceu que o vulto
perseguidor lhe abriu os braços.
E também pareceu que eram os
braços regeiados da Morte...

Um raio de sol, fino e tênue, atra-
vessava a fresta aberta na pedra.

*
* *

Despertou suado, ardendo em
feltre. Pelo seu rosto livido anda-
va mollemente uma larva. Quiz
gritar ; mas só lhe sahiu da bocea
um grunhido surdo, que o apa-
vorou. Abriu os braços para certi-
ficar-se da vida, e na treva os bra-
ços bateram contra a parede.

Pensou, então, no seu sonho —e
tristemente verificou que era ; em
verdade por aquelies dias oanniver-
sario de sua Noiva. Que data era a
da sua morte? Quem sabe se não
era mesmo aquelle o dia festivo !
Todo o passado irrompeu tumul-
tuando da sombra ; e elle reviu a.s
longas horas de contemplação ou
melancolia em que todo o seu ser
era um crente adorando a um ido-
lo. E outra vez. de repente, voltou
a encarar a sua situação de morto.

Longas horas passaram ; desap-
parecera o raio de sol ; e um sino
tangia ao longe, fúnebre e evoca-
tivo, os dobres que deviam ser os
da Ave-Maria. O som do triste
bronze, chegando a seus ouvidos,
falava na vida e na liberdade. A
liberdade! A delicia infinita! Ah!
como era doloroso morrer assim
solitário, consciente.indefeso, aban-
donadesem o prazer da luta. sem
o esforço da salvação ! E por que o
enterraram vivo ? Mil vezes amai-
diçoou a estupidez criminosa, que
o atirara á morte ! Os soluços e as
lagrimas rebentaram ; e sorfrendo

HEI
Qualquer pessoa pode obter indi-

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

30 " U-9271
sem termo e chorando sem esi '¦
rança, adormeceu sem
esperando pela Morte...

senucioél

*
* *

Ao despertar na manhã do outro dia, viu a fita do sol ••- Unjcoamigo, que lhe levava á cova a ca-ricia de uma visita. Àdmirando-se!
de ainda estar enterrado, quiz levantar-se e sentiu que desmaiava
Tinha uma fome devpradora eúnuj
sede que o requeimava. Ah! qua'renta e oito longas, intermináveis
horas sem comer, sem beber ISeni
beber ! Sentia o estômago vazio e
gelado, e a lin gua resequida esta
lava. De novo quiz levantar-se e
de novo ficou. O dia inteiro-lon-
go como um deserto, a noite in-
teira-—vazia como o silencio, elle
passou, ora em profunda somno.
lencia. ora accordado, com a anciã
estranguladora de comer e de be-
ber !

Outra vez o sol que devia ser o
dia, outra vez a manhã, que devia
ser a vida !

O enterrado ouviu a seus pés
um guincho fino ; os olhos tiveram
um rápido brilho de prazer ; e es-
tendendo as mãos crispadas apa*
nhou um rato vivo e molle. Abrin-
do os lábios num sorriso, que de-
via ser de imbecilidade, bestiali-
zado e faminto, levou o rato ábuc.-
ca, frio, áspero, nojento, estrebü-
cha do e guinchando entre os den-
tes. Oh ! mas a sede ! A sede que
aquella carne repulsiva augmen-
tara 1 A fome que elia fizera crês-
cer ! — Então num esforço hercúleo
ergueu-se ; olhou a treva um in-
stante com um olhar profundo, cal-
mo, parado. De repente, soltando
um uivo de fera enjaulada, rasgou
as roupas, dilacerou-as —e nú e
selvagem, rugin-do é chorando oe
desespero, retalhou com os den-
tes a carne branca das seus bra-
ços. O sangue brotava ern ondas
rubras que espumavam ; e elle o
sorvia, atirando a cabeça Se. tim
lado para o outro, aparando
não perder uma gota, ch
aquelle sangue que corria
espesso, vivo, garganta
descendo para o estômago
pado pela fome.

Um rugido mais rouco, à
tos eontra a parede, or
a cabeça, de onde brotou m

o para
. jparido
quente,

?•« baixo
i crispa-

iois sal-
e partiu
aís sar-

gue, que lhe envolveu o rosr:>mima
mascara vermelha. Enlouquecerd'

0«itra vez, pela ultima vez. suou
as escadas. Ajoelhou-se, níll0Ve
dentes, entrelaçou os dedos sou
as mãos numa prece ma.aua
ficou morto, immovel, ngiao e » •

coberto de sangue escariata a- ¦
o mármore cinzento e frio
sepultura. . ^nPSThomaz Lopes.

da sua

«¦tons©«Vida Capichaba» é cooperadora infatigavel do desenvolvimento commercial espirito-samer
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Quer V, Ex. vestir-se bem e eom

pouco dinheiro ?

PROCURE SEMPRE
a filial da

alfaiataria Guanabara
Rua 1- de Março, 34—Victoria ~E. Santo j
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CONSIDERO O PRIMEIRO
DIZ

0 illusfare Dr. Carlos Lopes
Attesto que tenho empregado em minha clinica

o conhecido ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar-inaceulico-chimico João da Silva Silveira, em todos
os casos de manifestações syphiliticas ; os seus
effeitos não se fazem esperar, ainda mesmo nas
phases mais adiantadas, e considero-o, portanto,

como o primeiro depurativo.
Bahia, 5 dc março de f916.

Dr. Carlos Lopes I
s lilHIlliniIlHil «[HI IHillIlHll IMIllliHI IIHIIIlHlfflLl

ORTADORES | |
111 DE j ; j

CAFE' I I

ATE AONDE ME 0 CORREIO
irão as lições dc portu-
guez, francez,inglcz, ma-
thematica, etc, pelos no-
taveis professores da
ESCOLA BRASILEIRA
de ensino por correspon-

dência.

Escriptorio:
Rua do Commercio, 44

Largo da Carioca, 15
RIO DE JANEIRO

Vic ona — Estado do E. Santo g
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Remettei 2$ em sellos
e recebereis estatutos.
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BELLEZA DA MULHER BH

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,

íste náo 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 ei» toda a parte.

LABORATÓRIO DO «SABÃO RU550»-RI0
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Em principio definido deixei dito
já, sem reticências e com perfeita
convicção, o meu modo de vêr so-
bre quaes serão as raças predes-
tinadas a cumprir o destino tran-
scendental deformar, neste Estado,
uma industria pastoril adeantada,
racional e florescente.

Julgo, apenas, necessário fazer
uma única restricção para uma
das raças de que já ha exempla-
res no Brasil, e esta é a Schwitz,
bastante diffundida em Minas, e no
Estado do Rio, de onde são pro-
cedentes os bellos specimens ex-
postos pelo dr. Rodrigo Peixoto,
cujas excellentes mestiçagens com
vaccas crioulas tive occasião de
admirar em sua fazenda Volta Re-
donda.

Aquelles que já tenham esta ra-
ça farão bem continuando com elia,
pois eqüivale á flamenga, posto
que seja de peso um pouco me-
nor-. Os que a estão cultivando
tem um rumo certo e fazem bem
em seguil-o. Os que tenham que
começar, comprando raças novas,
encontrarão na flamenga do Prata
condiçõos pelo menos iguaes ás
da Schzvitz e positivas vantagens
econômicas, resultantes da facili-
dade de acquisição, que se pode ir
fazer pessoalmente, e da enorme
differença de tempo de viagem e
de gastos, que no frete são por
exemplo, de seis libras do Rio da
Prata para cá e de 30 a 60 libras
da Europa até aqui, segundo o
ponto de partida.

* *
A preoccupação no tocante ás

raças lanigeras, não é certamente
tão constante, já porque, na reali-
dade, a sua solução é mais fac.il,
já porque, aqui, esse ramo de cria-
ção não despertou ainda grande
interesse, havende mesmo muita
crença de que elle não é adequa-
do ao meio.

Creio bem, ao contrario, que o
Estado está destinado a ser um
grande criador de lanigeros.

:*uiDfl rural"
I5 v«

As raças vaccuns e lanigeras

A diríiculdade consiste apenas :
1? em não errar nem hesitar na
raça que fôr predominante, como
se hesitou e errou em relação
ao gado v a c c u m, cujo atrazo
provém, principalmente, da con-
fecção ; 2? em systematizar a cria-
ção, applicando methodos apro-
priados ao phenomeno rural.

O primeiro ponto elucida-se de-
pressa.

Ha dez ou quinze raças utiliza-
veis; mas, seguindo o propósito
razoável de não ir buscar no ou-
tro mundo o que se pode encon-
trar na vizinhança, procurando-se
no Prata algumas dellas, encon-
tram-se, desde logo, varias grandes
famílias dos caras negras ingle-
zes, que, como é sabido, são raças
de carne magnífica, boa lã, fortes,
emprehendedoras, fáceis de man-
ter e summamente sadias.

Para as comarcas alagadiças, a
familia Romney Marsh, das caras
brancas, dará resultados excellen-
tes. Acham-se também aclimadas
na provincia Argentina de Entre-
Rios e em toda a Patagônia.

Na província de Buenos Aires
predomina o Lincoln, mas isto, já
se sabe, graças ás condições de eli-
ma e forragem, inteiramente espe-
ciaes. Entretanto, para as regiões
ásperas e de parcos recursos o
Cara Negra se vai impondo com
seguro resultado.

Ali se inclinam mais pela varie-
dade Shrospshire, porque tem lã
até nas unhas e até na ponta do
focinho; mas, creio preferíveis pa-
ra aqui as famílias de cara e per-
nas lisas, porque em pastagens
altas em que abundam plantas es-

30 - n .
pinhosas, carrapichos, etc, osmães, com lã na cara e nas natalcegam facilmente ou mancam

Além disso, o Oxford Shire eHampshire, que são'as variedad.
a que me refiro, são um 

"
maiores.

A criação lanigera tem aqui ul
grande futuro, especialmente nlcampos geraes, sem que isto
exclua dos prados da roça, feiti
nos declives dos morros.

Bastarão certos cuidados ei
mentares para que a ovelha pro
pere perfeitamente.

E' mister, naturalmente, defe
del-a da sarna, (acaro) aqui cou
alhures, para o que existem recu
sos abundantes e baratos, de qise não pôde prescindir. Um b
nheiro e um pouco de especifii
dos chamados sarniphagos, conh
cidos em todo o mundo pastor
preenchem a difficuldade.

Mas, o único perigo local qi
conheço é o das grandes chuv,
que se não evitam, impedem,
rante vários dias, os rebanhos
seccar, o que faz com que
çam e sejam dizimados.

Isto tem dous meios de defes.
um, fazer com palha e madeii
rústicas, grandes cobertas em
gares altos para que os carnein
se acolham durante a noite e d
rante os fortes temporaes; outr
tosquiar os rebanhos antes qt
comecem as grand< s chuvas, co
sa perfeitamente exeqüível, porqi
o periodo chuvoso coincide co
os calores do verão.

Com estas simples medidas
com o emprego de uma raça ad
quada — para melhorar o que h
pois no que fôr possivel se deve
importar carneiros e usar as ov
lhas crioulas, por ordinárias
ruins que sejam — terá o Estai
em poucos annos, uma rique;
mais fácil de radicar e de rem
mentos incalculáveis.

6-11-927.
H. Faro

ado

Café Globo
RUA JERONYMO MONTEIRO, 39

Duque de Caxias, 40 — C. postal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

FAZENDAS E ARMARINHOS
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End. telegraph.—\/E5Ab
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Caixa Postal, 37*

VICTORIA

Rua V de Março, 4b
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Anêmicos — Esgotados — Impotentes
O appetite vos desappareceu, passais as noites agitadas, falta-vos a confiança

em vós mesmos, a memória vos ó rebelde ?
A célula nervosa nâo está morta. Está somente enfraquecida.

-:- RESTITUI-LHE A FORÇA PELO -:~

-= GENEZIL __=?¦
Á VENDA EM TODAS A3 PHARMA IAS - Depositários : F. da Silva Neves & '\-~ R. B, Ayres, 273

RIO. Caixa pcstal, 2398.-Custo : vidro 10$000; pelo correio, 12$000
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EMPRESA VENDEDORA |
DE TERRENOS EM LOTES |

a vi.ía e «a longo jurado jj
João De F. Ribeiro |

Optimos lotes de terrenos, na PRAIA §
COMPRIDA, arrabalde mais

pittoresco da Capital, já os tendo adqui-
ndo varias pessoas de alto destaque.

m ia iié m

Còmmissões, representações e interme- j
diário de negócios no §

- interior, de qualquer natureza.— §
ESCRIPTORIO |

Rua Jerônymo Monteiro, n. 6 - sob. - ( SALA 5) g
T®lephone, 464 - Caixa postal, 3934 j

v 1 C TORIA - E- E- SANTO j
Receita qualquer representação dentro j

e fora do paiz. |
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SAÚDE, VIGOR E ALEGRIA3

Pelo desejo de ser útil
a quem soffre e por
gratidão, vimos offere-
cer-lhe a photographia
de nossa idolatrada (\-
lha Maria da Gloria, a
quem o CAPIVAROL
deu saúde, vigor e ale-
gria.

«*¦"£-> -**-"-¦** v.

professora de bordados, muitas vezes, interrogou-
tossia, se tinha suores nocturnos e febre. Isto a<

tornando-a forte, corada
idquirida. Em 8 mezes engordou 12 kilos, transformando
e vê pela photographia. A's suas ordens à Rua Malfeld

Doente desde creança
soffreu horrivelmente na
época de transição de
menina para moça ; co-
licas terríveis prós ta-
vam-n'a por dias conse-
cutivos e embora em
uso constante de medi-
camentos prescríptos

por facultativos de no-
meada, seus soffrimen-
tos augmentavam, tanto
na duração como na ex-
cessiva quantidade, tor-
nando-se cada dia mais
pallida e abatida.

Impressionada por sua
magreza e pallidez, sun

lhe,solicita,se
acabrunhava-a

mais, pois bem comprehendia o sentido de taes perguntas.
Afinal, conselhos de amigos e por desejo seu, começou a

tomar o maravilhoso CAPIVAROL. Bastaram apenas 6 vidros fc
para desappare.cerem como por milagre, todos os incommodos «
que a martyrizavam, tornando-a forte, corada e feliz pela
saúde a
como se
434, como amigos gratos e veneradores.

Antônio Marques e Maria Almeida Marques £
Iuiz de Fora, 25 de agosto dc 1920.
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a 900 metros de altitude cercado üe vastas florestas, num clima maravilhoso para a

CURA DA TUBERCULOSE
e restabelecimento das pessoas fracas, anêmicas ou debilidadas

Nenhum perigo de contagio
Rigorosa desinfecção pe-

las mais modernas appare-
lhagens technicas da Ame-
rica do Sul,

Pneumothorax artificial
Tratamento por médicos espe-

cialistas, auxiliado pelo regimen
hygieno-dietetico, curas de re-

I pouso, de ar e de engorda.

Raio X
Installações completas

para radioscopias
e

radiographias

REGIMEN DOS MELHORES SANATÓRIOS SUISSOS
Nas diárias, estão incluídos: o quarto, alimentação, assistência medica e de enfermeiras

e enfermeiros, banhos, massagens, etc. — Informações no Rio: ESCRIPTORIO — Rua
Buenos Aires, 59-2°. Tel. N. 1259 — CONSULTÓRIO: R. Uruguayana, 104-5° (ou em Palmyra)
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Com o acostumado brilhantismo,
encerrou-se neste collegio o anno
lectivo a 20 do corrente. Já pelas
4 horas da madrugadas quando o
esplendor do sol de novembro co-
meçava a jorrar sobre a poética
Villa de Santa Theresa seus re-
fulgentes e festivos raios, o bata-
lhão collegial percorria imponente
as ruas da Villa, ao mesmo tempo
que o continuo espocar das dyna-
mites, fogos e o alegre repique
dos sinos convidavam todos a par-
ticiparem da doce alegria dos coi-
lcgiaes. Como sempre, executan-
do a grande obra de educação
moral, intellectüal e religiosa os
revmos. padres Capuchinhos fize-
ram constar o programma de uma
parte religiosa e outra recreativa.

Após a communhão geral dos
alumnos, na gruta de N. S. de
Lourdes, seguiu-se a missa solem-
ne, benção do Santissimo e Te-
Deum em acção de graças, can-
tando em todas as solemnidades
religiosas os alumnos do collegio.

A's 14 horas dirigiu-se o colie-
gio, corpos docente e discente
para o largo da Prefeitura, que
já se achava repleto, afim de as-
sistir á renhida disputa da «Taça»,
offerecida pela directoria do colie-
gio, entre os teams «Italo-Brasi-
leiro» e «Bota-Fogo F. C.».

Ao começar a luta, tinha-se a
impressão de que o «Bota-Fogo»
desforraria pelo extincto «Andara-
hy» os 4X0 do combate de 16 de
agosto. Qual não foi a alegria da
pequénada, que, afinal, triumphou
gloriosa, peio elevado score de
8X0, duplicando a derrota do «An-
darahy».
«Andarahy» entrou era campo,
Porém iogo afroxou:
«Andarahy* tomou simples. 4X0
«Bota-Fogo» duplicou. BX%)

Era o verso que cantavam una-
nimes os pequenos do collegio.

O «Italo-Brasileiro» presenteou
o «Bota-Fogo» com a bella taça,
entregando-a ao presidente do «T.
F. C», dr. Luiz Gasparini, que
agradeceu o gentil mimo do «I. B.
F. C.»

A' noite realizou se no collegio
o festival da distribuição de pre-
mios aos alumnos, que mais sc
distinguiram.

Abriu-se a festa com o Hymno
Nacional.

Convidados pelo revmo. director,
tomaram assento no lugar de hon-
ra os srs. Orlando Bomfim, presi-
dente da sessão; José Bomfim, pe.
Augusto Latemcaup, dr. José Luiz
Gasparini, dr. Paulino Müller, Pau-
lo Bonino, pe. Frei Clemente e
professores: Francisco Generoso,
Luiz Jorge e Antônio Ruschi.

Dada a palavra ao orador official,
o talentoso e distineto Francisco
Generoso, pronunciou este um bel-
lo, sincero e eloqüente discurso
sobre a instrueção, provocando dos
innumeros assistentes continuados
applausos. Terminou o orador, in-
citando o reconhecimento dosalum-
nos para com o revmo. e. abnega-
dos filhos de S. Francisco e dedi-
cados professores, despedindo-se
em seguida, em palavras repassa-
das de amor e gratidão dos alum-
nos e directores deste educandario.

Entre salvas de palmas, recebe-
ram prêmios os seguintes alumnos:

Quinto anno: Irineu Pretti; quar-to anno, Ròmulo Haddad; terceiro
anno: Victor Cortelletti, Orlando
Pretti, Alfredo Coser, Carlos Bia-
dy e Victorio Mattedi; segundo
nano: Maurício Nascimento, Ante-
ro Herzog, Rodolpho Torressam,
Hercules Lobo e João Merlo; pn-meiro anno: Américo Biasutti, Ma-
rio Marrochi, Firmo D. Dalabírnar-
dina, Aiessio Sperandio e JoséNunes,

Falou depois o revmo. Pe. Fi
Clemente, agradecendo, em com
movente allocução, a generosida
de do presidente da sessão e d
todos os presentes, que concorre
ram para maior brilhantismo d
solemnidade e dando um ultim
e saudoso adeus, também em no
me dos revmos. srs. Pes., aos que
ridos alumnos.

Finalmente tomou a palavra
sr. Orlando Bomfim, que produzi
brilhante peça oratória, enalteccn
do o Collegio Italo-Brasileiro, re
memorando seu passado glorios
e fazendo votos pelo mais radio
so porvir deste estabelecimento
onde se têm formado grandes vul
tos espiritosantenses, que oecupar
altas posições sociaes. Sua pero
ração constituiu um hymno de gloj
rias aos revmos. directores e pro
fessores deste collegio.

Levado pelos alumnos do colie
gio, seguiu-se rico..e.variado espe
ctaculo theatràl, que constou d<
farças, poesias e pionoIogos es
colhidos, desenvolvimento de al
guns filtns e bellos cantos, pela
graciosas Lucy Müller e intelligçn
te alumna Julieta Salviato, quere
ceberam enthusiasticas ovaçoei.

Foram igualmente applaudiao
os intervallos musicaes. preeneni
dos pelo professor Francisco ue
neroso, Pe. Frei Domingos e Ma
rio Salviato, que executaram esco
lhidas peças.

Despertou interesse ger
bilidade do intelligente
Victorio Busatto, que, no
ultimo film, fez ser proj<
teia a seguinte inscnpçá<

«Andarahy»: 4X0.
«Bota-Fogo» : 8X0-
Brevemente: 12X0. aírnados
Em seguida foram f^A.artísticos fogos pyro*ech,ffien-

bricados com esmero e proj «
cia pelo intelligeitte Fe rw
min gos. •

ie<

a ha-
alumno

final do
fada na
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4»ÜM HABILISSIMO MEDICO
-- LICENÇA N? 511 DE 26 DE MARÇO DE 1906 —

Possuidor (Ie nina das mais vastas clientelas de Pelotas, fala sobre o «PEITORAt
DE ANGICO PELOTENSE»:

Eu, abaixo assignado, doutor em sciencias médicas cirúrgicas pela Faculdade de Medi-ema do Rio de Janeiro, attesto (jue o PEITORAL DR ANGICO PELOTENSE offerecc vanta-
gens sobre outros similares no tratamento cle moléstias em que seu emprego encontra
indicação.

9—9-1924.
Dr. Balbino Mascarenhas.
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e Drogarias cioVeri'die-.Sie em todas as Pharmacias
-BRASIL-

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do SüI
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ASSADIKAS SOli OS SKIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO' PELOTENSE (Lie 54 .le 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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End. telg. VEREDINO |

i Veredino de Aguiar & Cia. |

mr >
aa

Csflfc

I CUTELARLAS |
FERRAMENTAS |

FERRAGENS 1

II
Avenida da Republica, 10

TORIA E. E. SANTO
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TRINXET & Cr
Conunissões, consignações, repre-

sentações e conta própria

Escriptorio e armarem : R. 1' de Março, 42

Telegrammas: TRINXET-Código : RIBEIRO

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo
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[vompleto sortimento de Ali Qri l\i M A Wl Hr t
fazendas, modas, arma- f\\J
rinho, perfumarias, cha-

s, calçados, etc.

gos para alfaiates

Sempre modas e novidades EspecialidTde em arti*
gos finos

i
M Ibrahim & Fílín os

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

CAIXA POSTAL 3805 TELEPHONE N. 7 — Estado do E. Santo- VICTORIA „
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«Vida Capichaba-, no gênero, é o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo
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Foot-Bali
Finalmente, a 20 do expirante,

foi iniciado o returno do Campeo-
nato da cidade. Deveria, ha muito,
ter começado, si assim entendes-
sem os srs. representantes dos
clubs filiados, pois, ao em vez de
serem pressurosos á primeira con-
vocação feita pela direcção da
Liga, só resolveram comparecer
depois fdo terceiro aviso. Ante
a brilhante actuação da nossa
representação na Capital da Re-
publica, era de esperar que hou-
vesse, entre os srs. conselheiros,
o mesmo enthusiasmo que reinou
em quasi todos os habitantes de
Victoria. Havia pessoas que até
o mez passado não se preoccupa-
vam com o nosso «foot-ball». No
entanto são, actualmente, as pri-
meiras a procurarem saber quan-
do ha uma partida; qual a mais
importante e quando vem um qua-
dro de fora para disputar com um
dos nossos. E, emquanto essa gen-
te se torna adepta do salutar des-
porto bretão, os representantes
dos clubs esquivam-se de compa-
recer ás sessões marcadas, retar-
dando, assim, a marcha do Cam-
peonato.

Pobre Liga...
Victoria X Uruguayano e Rio

Branco X Floriano
Houve por bem o Conselho Di-

visional determinar a realização
de dois jogos por domingo, para
que o Campeonato possa terminar
na gestão cia actual Directoria. Por
isso, encontraram-se a 20, os clubs
acima mencionados, para a posse
do ambicionado titulo de campeão.

O primeiro jogo foi fraco, pois
os dois quadros não estavam de-
vidamente organizados e treina-
dos. Foi uma partida mais ou me-
nos equilibrada, tendo decorrido,
é preciso que se diga, debaixo
da maior disciplina. O «score»
foi de 3 X 2 favorável ao Victo-
ria, tendo o juiz Castello annulla-
do um «goal» licito do Uruguayano.

NECROLÓGIOS

Alvim Lyrio.—A 19 do mez
findante falleceu, nesta capital,
o sr. Alvim Lyrio, funcciona-
rio publico estadual aposenta-
do, tendo durante muitos an-
nos prestado relevantes ser-
viços nos cargos, que occupou
no Thesouro do Estado, hoje
Secretaria da Fazenda*

O sr. Alvim Lyrio era um
conterrano nosso muito esti-
mado pelas suas qualidades
moraes e pela communicabi-
lidade fácil e penhorante do
seu. espirito affectuoso.

O seu falíecimento occorreu,

*A *m

l/ida Sportiva
«it. >j»

No segundo encontro, houve
mais ardor na disputa, que enco-
briu a falta de entreinamento dos
«teams». Si não fora o jogo «pe-
sado», que foi posto em pratica
com o consentimento do juiz, te-
ria sido uma excellente partida.
Foi vencedora a valorosa «equipe»
do «Rio Branco F. C», pela con-
tagem de 3 X 1. Os pontos foram
conquistados: do Rio Branco, um
pelo próprio «full-back» adversa-
rio,, e os outros dois pelo Othelo,
que foi o homem do dia; o do
Floriano pelo Octacilio, batendo um
«penalty».

Campaonato do Estado
Agora que a temporada está na

sua segunda phase, achamos op-
portuno que a direcção da Liga
deva ir se preoccupando para pôr
em execução a excellente idéa
da instituição do Campeonato Es-
pirito-Santense de Foot-Ball,levan-
tada e discutida desde a gestão
do dr. Octavio Araujo, e que até
hoje, infelizmente, não foi posta
em pratica. Dizer-se o quão de
proveitoso traria á Liga e aos clu-
bs do interior, seria inútil, pois é
conhecida de todos a importância
dos jogos inter-municipaes. Iria,
dessa forma, a nossa Entidade
concorrer de um modo efficaz, pa-
ra o desenvolvimento de todos os
municipios do Estado.

Mãos á obra, srs. dirigentes da
Liga, para a conquista de mais
uma honrosa e brilhante victoria.

Remo
Indiscutivelmente o mez de ou-

tubro, do corrente anno, foi pa a o
desporto capichaba o mais feliz,
porque, tanto em terra, como no
mar, a L. S. E. S. marcou um no-
vo periodo de vida, cheio de gio-
riosas esperanças.

após dois annos, mais ou me-
nos, de uma moléstia pertinaz,
pelo que não causou surpresa
ajquantos vinham de ha muito
acompanhando a marcha da
sua enfermidade.

A's pessoas da sua familia,
mais justamente abalados pelo
fatal desenlace, apresentamos
as nossas condolências.

—D. Almerinda Alves de
Souza.—A 19 deste, abalou,
nesta cidade, a infausta noti-
cia do falíecimento, na Capital
Federal, da exma. sra. d. Al-
merinda Alves de Souza, vir-
tuosa consorte do nosso -digno
amigo coronel Marcondes de
Souza.

A regata do dia 30, em continuaçao ao brilhante feito da
presentação de «foot-balb, corr"*,,magistralmente bem, sobretudo Lsua direcção e horário da realiLI
ção dos pareôs. Não fossem alSsenões, que, estamos certos, serãíevitados na próxima competira
náutica, teríamos assistidos a um<regata, que nada deixaria a desel
jar as realizadas nos centros mai<adeantados do paiz. ' 

v
No «Saldanha da

Reina, entre os associados des-te valoroso Club de Regatas, gran^de enthusiasmo pela organização dum torneio interno de «water polo»!
que tem por fim seleccionar os ele-'mentos, que devem representar
club no próximo Campeonato, queo Conselho Náutico pretende insti-
tuir.09 «teams» estão denominados
e constituidos da seguinte iorma:

Os 5 quadros, que disputarão o
torneio interno, com os nomes das
principaes nações sul-americanas,
são: Brasil, capitaneado por Eduar-
do A. e Silva; Argentina, dirigido
por Bráulio Santa Clara; Uruguay,
cujo chefe é Adelpho Monjardim;
Chile, sob o commando de Roberto
Passos, e Paraguay, chefiado por
Plácido Barcellos.

Desejamos immenso que a dire-
ctoria do Saldanha seja mais fe-
liz neste anno do que no passa-
do, porquanto os destemidos «na-
geurs», que agora se compromet-
teram de prestar o seu valiosis-
simo concurso, também o fizeram
naquella época. Porém, quando1
foi designado o dia para a prova
geral, muita mal conseguiram for-
mar dois «teams»...

Louvamos a persistência da di-
recção, que ae não deixa vencer
pelo primeiro insuccesso. Oxalá
que os rapazes, levando isso em
conta, trabalhem, desta vez, com
mais carinho! E' bem possivel
que isso aconteça, porque o «ca-
baret» agora funcciona poucas ve-
zes

Edukeeper.r
aai^i-.i-Kí.KcwíBicwa*

A extincta era uma senhora
sobremodo estimada pelas
suas distinções pessoaes, ten-
do conquistado, nesta ^ipital»
no tempo em que aqui C S

Iaas mais selectas e
relações. ...

A's pessoas da sua iamiiWj
mui especialmente ao coronel
Marcondes e aos seus ninos
d. Cecilia Cerqueira Lima, pre-
sada consorte do dr. f-f^f"
co Cerqueira Lima, ilhistraou
procurador fiscal do Estado,*
dr. Marcondes de Souza. j'
nior, nosso distineto confrade
do Diário da Manhã, apresen
tamos as expressões smeer*
do nosso pesar. __

:Z

As vanfag-tns do annuncio dspendsm de sua continuação.
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Fala o medico :
«Tudo isso passa. Dentro de al-
guns dias nada mais sentirá.
E dou-lhe parabéns, Excellen-
tissima, porque veio consultar-
nie a tempo de recobrar a sua
preciosa saúde. Vou receitar-
'he o remédio, que com a
confiança maior prescrevo em
todas as enfermidades uteri-
nas: é o EUGYNOL —Salva
o Sexo Feminino.

Convém usal-o hoje mesmo.

o
rj

>

As SANTAS PADROEIRAS
»Jtv. ' " "¦ •" L"""

Compêndio religioso Bayer

Sob o titulo acima acaba de ap-
parecer uma interessante brochu-
ra mandada editar peia Casa Bayer
para ser largamente distribuída en-
tre os seus amigos e admiradores.

Trata-se, como diz o sub-titulo,
de um pequeno «Compêndio Reli-
gioso do Almanaque Bayer», de
leitura sã e muito proveitosa aos
fieis.

Gratos pela offerta.

Audições musicaes
Realizou-se, hontem, logrando o

mais completo êxito, a audição de
piano dos alumnos da professora
Cecilia de Araújo, em beneficio do
Orphanato J. Christo Rei, destn
cidade.

Agradecemos o convite, que nos
foi endereçado.

Fomos igualmente convidados
para assistirmos, no dia 6 do mez
entrante, no salão nobre da Escola
Normal, á segunda audição dos
alumnos da Escola de violino da
professora Ida Barbieri.

Agradecidos.

Sedativo Regulador Çeiraò

vj

Vende-se nas Pharmacias
e Drogarias.

Agentes cjeranes:
Araújo Freitas & Cia.

Rua dos Ourives, n? 88
RIO DE JANEIRO

*.\.c

\

i

O primeiro inventado
para as doenças de
Senhoras e Senhoritas.
Combate as Flores Brancas,
falta de regras, regras escas-
sas, suspensão,fluxo com dôr
ou dysmenorrhóa, Coiicas
Uterlnas, regras excessivas,
Incommodos da Idade critica
0 inflammações do Utero
Não confundir com ou-
tros Reguladores imi

/ ções do REGULADOR BfSIRAO*
/ leoisudo os Departiflieoto nm, to um Mei.

Quem annuncia nesta revista, revela apurado senso commercial.
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A IMPRENSA NO ESPIRITO SANI

(26)

RESENHA

(Continuação)

CHRONOLOGICA

HERACLTTO A. PEREIRA.

fi

Pi.'

92.-0 NORTE .DO ESPIRITO
SANTO.—Typ- da Sociedade Ano-
nyma "Progresso e Industria". —
Este hebdomadário, que foi o pri-
meiro que houve nessa localidade,
appareceu aos 15 de agosto de
1891, fundado por Fausto de Oli-
veira e outros.

Redactor-chefe o dr. Graciano
dos Santos Neves.

Estava em opposição ao governo
do Estado, defendia os interesses
da comarca de S. Matheus e, ar-
tlorosamente, combateu o golpe de
Estado de novembro desse anno.

Eram seus typographos :-Faüs-
to de Oliveira (também impressor).
drs. Graciano Neves, José Antônio
Oliveira Codia, Antônio dos San-
tos Neves, José dos Santos Neves
Júnior, José Jemimano Guimarães
e José Antônio de Sousa Lé.

O n. 14, de 15 de novembro, diz
quc o— «redactor-chefe doutor Gra-
ciano Neves foi hontem á noite in-
timado pelos snrs. Commissario de
policia fgnacio de Lyrio e promo-
tor de Justiça, Olavo Baptista, por
ordem do secretario de segurança,
para não conti uar. sob pena de
responsabilidade effectiva, a publi-
car apreciações infensas á dissolu-
ção do Congresso».

Estavam nessa occasião na tv-
pographia o dr. Graciano Neves,
Fausto dc Oliveira e Souza Lé,
que trabalharam toda a noite para
que O Norte apparecesse no dia
15.

No dia 2.3- distribuiu a redacçâo :
— «Depois . de ter apparecido.
contra ordem expressa do governo
do. Estado, o n. 14 cYO Norte do
Espirito Santo, fica suspensa a pu-
blicação do mesmo jornal, cuja re
dacção, por motivos que são do
domínio publico, não pôde conti
nuar a emittir com independência
as suas opiniões politicas.»«Enti etanto. pela sã apreciação
da phase transitória que atraves-
samos, podemos prever, que mui-
to breve, em pouquíssimo tempn,
ha de ser inaugurado o verdadei-
ro regimen republicano e nessa
data, que insistimos em garantir
que está próxima, o «Nortedo Es-
pirito sSanto» se apresentará na liça
aberta da publicidade para celebrar
o victoripso advento da nova era
pSlitica.»;

Deu numero especial, impresso
a ouro, em homenagem ao movi-
mento victorioso de 23 de novem-
bro, no dia 1 de dezembro.

Reencetou seu tiro :inio jornalis-
tico, em 1893, porém com outra re
dicção, tendo pequena existência.

Gandino de Faria, Fmilio Cou

tinho e outros, os collaboradores.
Fornato de 390x395 m[m. a qua-

tro eolumnas, augmentadas para
cinco em novembro de 1891.0 nu-
mero especial teve o formato de
230x345 m[m, com quatro colum-
nas.

Assignaturas— 8$000, o anno.
Na nova phase, em 1893, passa-

ram a ser 10$000 rs., o anno ; e
6S000 rs. o semestre. Avulso, 300 rs.

Publicava-se aos domingos.
93.—A VOZ DO SÜL.-Anchieta.

—Typ. d 'A Voz do Sul. — Orgam
político e literário que surgiu aos
4 de janeiro de 1892. fundado e
redigido ..pelos drs. José Madeira
de Freitas e Torquato Moreira.

Filiado ao partido cónstructor.
Suspendeu a publicação no anno

seguintes.
FLORIANISTA. •
Entre seus collaboradores conta-

vam-se os drs. Affonso Cláudio.
Gonçalo Marinho de Albuquerque
Lins e outros.

94. — Ch rysalida - — C apitai, — H e-
bdomadorio literário, que circulou,
pela primeira vez. aos 15 de fe-
vereiro de 1892.

Era seu director Amadeu Ma-
galhães. e redaetores diversos.

Divisa : — «Adspicens praesens.
Tu.turu.rn contemplamur». .

Quatro paginas ; formato de
185x277 mim., a tres eolumnas.

Collaboradores : —Affonso Maga-
lhães, Claudina Barbosa, Orminda
Escobar etc.

Publicou sómento tres números.
95.-0 MUNICÍPIO. - Cachoei.ro

do ítapemirim.—Periódico noticio-
so, que appareceu aos 5 de março
de 1892. e paralvsou a publicação
(n- 4).

Editado por Antero Gonçalves e
redigido por diversos.

96.-A REVOLTA.-Villa do Ita-
pemirim.—Typ. i\'«A Revolta».—-
Este orgam imparcial appareceu
aos 24 de maio de 1892. sendo seu
redactor João Paula Ferreira Rios.

Desapparecon aos 30 de outubro
do mesmo anno (n. 21).

97. —A OPINIÃO.-Cachoeiro do
ítapemirim. —Typ. ô\<A Opinião».
--Periódico imparcial consagrado
aos interesses do municipio, appa-
receu aos 12 de junho de 1892.

Redigido por seu proprietário dr.
Alfredo Moreira Gomes, sendo seu
editor e gerente Nicolau Tolentino
Pereira Gonçalves.

Xarope Guarapary
Tosses, bronchites, ãsthina.

8' HA typographia foi, em l(m Vedida ao «Cachoeirano».
9&-ECH0 DA LAVOURA -ic<

nha.—Typ. do Echo da Lavou*
Hebdomadário imparcial, agricolle noticioso. !

Appareceu a 2 de outwbro dl1892. Ul
Suspendeu a publicação em fiJde 1893, e reencetou a carreirf

jornalística em I ¦ de janeiro de 1894
Defendia os interesses do muni

cipio, sendo seu editor e proprietírio Plácido Vianna.
Amancio Pereira e outros os col

laboradores.
99. ANNAES DO CONGRESSÍ

CONSTITUINTE DO ESTADO D(
ESPIRITO SANTO. - Capital.
Ty-p. do «Estado cio Espirito Sail
to». -Publicação feita ern 1892, dai]
do conta dos trabalhos da Constl
tuinte estadual installada em 9 dl
abril do mesmo anno.

Um volume de X -71 paginai
formato de 126x240 m|m a dual
eolumnas.

100. -ANNAESDO CONGRESSÍ
LEGISLATIVO DO ESTADO ES
PIRITO.-Capital. j

—Sessão extraordinária, de 1
de maio de 1892. Volume dc 1921
paginas e formato de 127x251
mjm. a duas eolumnas. Typ. dl
Estado do Espirito Santo. Victoriq
1892.

Ia legislatura, no Congressl
Republicano federativo. Ia sessã
ordinária, installada em 9 de sei
tembro de 1892. Volume de l_76.pl
ginas e formato de 125x245min[
a duas eolumnas. Typ. do listam
do Espirito Santo. Victoria. 1892

Idem. Sessão ordinária de 1893
Volume de 207 paginas numerada)
Formato de 125x 205 mim, a du»
eolumnas. Typ- do Estado. 1893.

Idem. Sessão ordinária de 189J
Volume de 124-VII paginas nume
radas e 4 de tabellas. sem inu"fi
ro. Formato de 1 e 5 x 205
duas eolumnas. Typ. do

mim-
Fstadt

894.
o r di nal
:! oaffi

-2a legislatura- Sessão
ria de !895. Volume de 21
nas numeradas.

Corrigem!**
No n'.' ultimo :
2 columna, 13a linha-wanze
2a columna. 6a linha e. seguintes

-«No centro do cabeçalno, em
as palavras Correio c Offictah
armas republicanas. No anno

•O 1 _-. .- o O

lei

se
chan-. aa sinij.

gumte, passou a . -".': Uenàm
plesmente—Correio Ofjicia^ |
0 formato, que era de ^;jdf
mim. a quatro eolumnas ico 

^
a197x280mimfcomtrescoiuan
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MD UTERO DOENTE p
giii E IQlMffi «OS ü| M:

V — Inflammação do Utero;
2.6 - Catarrho do Utero;
3." —¦ Corrimentos do Utero;
_.• — Colicas do Utero;
5.* — Hemorrhagias do Utero;
6: — Dysmenorrhéa (regras dolorosas, anormaes),
7.ô-~ Amenorrhéa (falta de regra»);.
8." — Leucorrhéa (flores brancas);
9a-—Perturbações da Puberdade;

10.° — Favorece os pfcenomenos d* Gravldex,
IIo-Combate os enjôos e vômitos dâ Gravide*.
12.° ~~ Evita os Abortos e outras Perturbaçõ-as,
13.°-- Facilita o Parto;
14.°— Acalma as Dores de Cabeça, Vertígeaa, «te
15." - Restabelece o appetite,
16.° - Tonifica o Utero.

UVIDA [)A MULHER' DVLHE SAÜÜE, ALEGRIA E VIOD

MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA
NÀS PHARMACIAS E DROGARIASM

palud:
m MALEITAS, SEZÕES.
FEBRES INTERMITTENTES.
•FEBRES DK; TREMEDEIRA»,
CACHEXIAS PALUSTRES.
CUPA EM JA6 DIAS. PELAS _jwfi__MULAS ESPIRITO SANTO.

NAS PHARI-4ACIA5 £ OR06AQIAS —
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PHARMACIA E DROGARIA i

«POPULAR»
G. Roubach <£ C.

Grande deposito de

DROGAS E PRODUCTOS CH/MICOS
Importação directa das principaes fabricas

nacionaes e estrangeiras

iC. POSTAL 3812—£nd. Tel. ROUBACH

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 20

Victoria E-. E. Santo
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BRUZZI & CIA.
Successores de GOMES cê BRUZZI

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES,
VINHOS DE FRUCTAS

e seus congêneres pelos processos mais hygienicos.
Commercio em grosso de AGUARDENTE E ÁLCOOL

Orande prêmio na Exposição Internacional do Centenário de
1922 e diploma de honra do Instituto Agricola Brasileiro

TELEPHONE, UO - CAIXA POSTAL, 3835
End. Telegraphico: DISTILLAÇÀO — Código: RIBEIRO

Produetos analysados e approvados pelo Laboratório Nacional
de Analyses do Rio de Janeiro.

¦¦-

Duarte' Beiriz & Cia.
VENDAS POR ATACADO

Seccos, molhados, ferragens, kerozene,
trigo e sal

Compradores de café em larga escala
Consignações, representações e conta

própria
Usinas para pilar e beneficiar

café e arroz

Navegação marítima e fluvial
Representantes de diversos Bancos

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

Estado do Espirito Santo—BRASIL

Endereço telegraphico-íCONHA- PÍUMA

CÓDIGOS : RIBEIRO e outros

particulares
a» _ |_«í
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Exposições e collações de gráo
*m^!T^!TT^TTTTTTTTT^T^^m^ •" -"i"'1, M

Uma commissão de gentilis-
simas professorandas do cun-
ceituado estabelecimento de
ensino desta Capital—Collegio
Nossa Senhora Auxiliadora —
esteve em nossa redacçâo,
convidando-nos para a cere-
monia inaugural da exposição
dos trabalhos manuaes, exe-
cutados por ellas e suas coi-
legas de educandario, o que
se realizou no dia 24 ultimo,
ás 4 horas da tarde, presentes
altas autoridades : os exmos.
srs. Bispo diocesano, secre-
tario da Presidência, represen-
tando o exmo. sr. Presidente
do Estado, secretario da Ins-
trucção e outros. A impressão
colhida e manifestada por to-
dos foi a mais expressiva e
valiosa para os créditos dessa
estimada casa de ensino.

A mesma commissão con-
vidou-nos, ainda, para assis-
tirmos á collação de seus gráos,
como professoras normalistas
— ceremonia esta que se reali-
zou, com distineta elegância,
ás 4 horas da tarde do dia
27 deste mez, no salão de fes-
tas do Collegio, com assisten-
cia das mais altas autoridades
estaduaesede numerosos con-
vidados, exercendo as funeções
de paranympho da turma o
dr. Mirabeau Pimentel, secre-
tario da Presidência do Estado.
Em nosso próximo numero pu-
bjicarémos alguns trechos des-
sa magnífica peça oratória.

Tivemos também a agrada-
vel visita das professorandas
da Escola Normal Pedro II,
desta cidade, que nos vieram,
gentilmente,convidar para to-
marinos parte na solemuidade
inaugural da exposição dos
trabalhos manuaes dos alum-
nos das escolas Modelo e an-
nexas, o que se verificou ás
7 7f2 da noite, do dia 25 do
mez .terminado, com a pren-sença dos exmos. srs. Presi-
dente do Estado, Bispo dio-
cesa n o, s e cr etário s-d aHrrrs tru c-
cão, da Agricultura, da Pre-
sidência e do interior. Lá vi-
mos magníficos trabalhos òc
agulha, de gesso e desenhos,

il - d

COMPANHIA HflMBÜRGÜE
AMERICANA

E [ MIIH-IEIE

-• SERVIÇO RÁPIDO ENTRE EUROPA, BRASIL

E RIO DA PRATA

O novo, luxuoso e rapidíssimo paquete movido

a turbinas

CAP ARCONA
Deslocamento de 40.000 tons. - 27.000 tons. de

Registro bruto
275 passageiros de classe de luxo e 1a classe, sendo

215 logares com banho próprio; 274 passageiros

de 2a classe e 700 em terceira classe.

Rio de Janeiro - Lisboa ..... 9 dias
« - Boulogne s. M. . .11 «

« - Hamburgo . ... 12 «

VIAGEM INAUGURAL— Esperado no RIO DE JANEIRO

em 1? de dezembro; sahirá para o RIO DA PRATA e, na

volta, do RIO DE JANEIRO seguirá para LISBOA, VIGO,

BOULOGNE S|M e HAMBURGO, em 18 de dezembro.

Informações com os Agentes Gerae

«

«

THEODOR WlbbE & C. IA

Rio de Janeiro — Santos -

VICTORIA - Rua 1* de Março, 12
São Pan
E. SANT

I
Io 9 :

ci 9
Iff
y-T

que são o melhor attestado do
adentamentoreal dos numero-
sos alumnos desse importante
estabelecimento official do Es-
tado, sob a direcçâo dedicada
e carinhosa do dr. Arnulpho
Mattos.

A.s mesmas senhoritas dei-
xaram-nos também convidados
para a ceremonia de sua colla-

ção de gráo, que se c
à 3 do mez entrante,
de honra da Escola
ás 8 horas da noite
como paranympho, o
nulpho Mattos e. pe
o diplomando David
Pimenta.

Nossos agradecimev
dos esses convites*

ííectuaií
io salãc
Normal-
orando,
dr. Ar

a turm*>
o"a checo!

ato-

|[rouiJJ.Wixxximmim
RpfinPiria l/irínfi^l Refina<?áo> trituraçáo e commercio de
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