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reúnem o máximo conforto ú mais refinada elegância
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Informações com o nosso agente, sr. CASEMIRO PEREIRA, á rua Duque de Caxias, 58
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0NTANHA millenar, Penedo lendário, plantado á orílha
do Atlântico, na bahia de Victoria™ Venus pétrea —
(11 és, para o meu senso de visionário, um symbolo c
umn |)romessa !

Symbolo dc nossa força heril e promessa do que
seremos no futuro—altivos e serenos em nossa gran*
deza, como tu !

índice da formidanda convulsão geogeniea por que
passoti o território espirito-santense na era mater, em

que se solidificou o uossg planeta—si o Barão de Eschwege tivesse perquerido
tuas origens e as de mas anSllas, que te fazem perpetua corte, a geologia
brasileira se opulentaria de mais um capitulo maravilhoso !

Monolitho sagrado, de relevo singular no nosso scenario lopographico, tra-
zes dn mais remota** antigüidade e levas para um porvir longínquo, no teu seiq
impenetrável, os grandes mysterios da civilização americana, que a vaidosa sa-
bedoria dos homens nunca descobrirei!

I>()'' cima de teu cabeeo desnudo trm rolado ásperas procellas, f-ulgurado
raios chammejantes, ribombado trovões infernaes —mas nada te perturba a sere-
nidade olympica do
porte, quer o envol-
vam essas tempes-
tades furiosas, quer,
nas quadras estivars
e primaveris, o bei-
jem os primeiros Iam-
pejos d^ sol, as au-
ras fagueiras dos cre-
I itisculos. o.s resplen-
dores argen te os do
luar !

O próprio Oceano.

.¦ .f-S_| .%vy . * 9&W$lf-yJ '.-, ¦¦-' -""'

' '*' ' M '¦ ., . 11 11, ih 1 .„ , J

tão grande e tão ar
rogante, deanle de
ti. se acovarda e hu-
milha, como inoííen-
sivo fra Idi queiro, en-
toando, junto a teus
(lanços, com a or
chestração de suas
vagas (.espumosas, a
palinodia amarga» dos
vencidos !

Como a criatura

fe,

O Penedo, a entrada do porte de Victoria.
humana,com os seus

ódios e os seus amores, a sua sciencia e o seu orgulho, as suas villezas e
iniquidades, e minúscula, pvgmca, ridícula, ante, tua grandeza exeelsa !

* Vi*--' V.-.-»

Sontmella intrépida dos levipedes goitacazes — tu que os viste e os abri-
gaste nus desde a mesma época, talvez, em que, sol) oulros ecos» esplendiam as
civilizações titanicas dos atlantes»dos cários, dos phenicios,dos potentados pha-
raonicos, só tu —immoredouro attestado do dvnamismo cvclopico da matéria-

Continua na 6;i pagina*
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4 VIDA CAPICHABA

O que nem todos
sabem,, .

Que mlle, Circe abandonou por
completo os jtirts,

Qne o acadêmico jornalista de
unia das nossas secretarias ama
sinceramente uma príminha do Rio.

Que o chronista assíduo do or-
gáo officíal tem estado saudoso de-
pois da partida da loira encanta-
dora da Paulicéa*

Que o cnfuut gata está comple-
tamente indiffercnte ao amor,

Que o sympathico tenente da lis*
cola Militar encontrou o seu altar,
para o conjugo-vuhis, na Praia
Comprida.

Que o «Irresistível» abdicou de
tudo pela sinceridade á deusa da
Praia Comprida.

(Jue os dois Esculapios estão
mesmo vencidos pela mágica belle-
za de mlle. Bloncle, da cidade alta,
ao passo (jue o elegante chronista
das epístolas vae conseguindo fir-
mar-se.,.

Que o esguio dentista está se-
riamente apaixonado pela loira da
rua Sete.

Que a sympathica filha de um
dos nossos capitalistas está incon-
solavel com a attitude de um dos
nossos «sportsmen» de certo Banco.

Que a nova priminha da alludf
da filha do capitalista está deserios
Jtirts com outro seu pri mi nho.

M que, agora, sou o perigo detodas as nossas reuniões.
Olho de Vidro

Vida Commercia

30 • 6 - 927

Os srs. Nunes, Miranda & Cia-tiveram a gentileza de nos partici*
par a mudança de seu escriptorio
e stock para novo prédio, a Ave*nida Capichaba, s|n, em frente aoGrupo Escolar.

(iratos.
#

* *

Sebastião
neste Es-

organi-

Os srs. Lauro Mitre e
de Azevedo, de Accioly,
tado, eommunicarnni-nòs
sação da nova firma Azevedo &Mitre, de que sâo solidários, com
escriptorio de escrjpturaçâo mer-
cantil, commissôes. consignações

Companhia
Hv • *
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Cervejaria i
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TEUTO N /(*

BRAHMA - PORT

MALZBIER
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as cervejas sempre preferidas
Únicos representantes neste Estado :

ARENS & LANGEN-

Rua General Osório, S IO
"V * ^E^ ____P^T____l

VfCTORIA I
Pf*^*M CBiJqH
fc'^*..' JRrJÇ

|y — Estado do Espirito Santo— feâ

e representações,
Além disso, para facilidade de

seus clientes, incumbem-se também
de todos os negócios nas reparti-

ções publicas, munieipao, esta-
duaes e federaes.

Agradeci d os, desejamos-lhes
prosperidade^.

TTT"1 L •- .......' .... . ...;__,,... 11111-1 V Ij immitqimiHH»»'»"!^»"' mi ixnx,.Tnrr;a Completo sortirnento de

[fazendas, modas, arma-
ijrinho, perfumarias, cha-

poos, calçados, etc.

AU BON MARCHE' Casemiras finas o arti- '

Sempre modas e novidades
Preços razoáveis

s&rmi

M. IJbratiim & Fiifoos
6, RUA JERONYMO MONTEIRO, 6 ESQUINA DA PRAÇA 8 ÜE SETEMBRO

CAIXA POSTAL 3S05 TELEPHONE N. 7 — Estado do E. Sanfo VICTORIA
ff>min\n^ninm»ini IIXXnXXSXXXnWOCRIXXX tnXXXXXIXXXIiniXJJXXSX^^ m

gos para alfaiates

Especialidade em arti-
gos finos U

!

... _.. ^ I IXl-X-I

m
€j



6 VIDA CAPICHABA

30 - « • *%7

ff +.Sm J ** __ *L \

\ MA *átí£_*Â ¦•¦¦tm^.. áB V

A \<o io /

^fÊJ^^Êm^^^K Kt\ 
'¦' 
mÊÊl 11 í •; (^" 11 4

*-' i ' : •*• lv i A ¦ ' * i, gv .' * i ¦ **Hk»w I JL__ \ • 1 / >\

}rf&{*fr-' C.-A}} &}*($r »• ^ü—•»-^N -<* £%< k 3rí'i9íw 1

i
«

Veí
M

"\UANDO rapaz, foi elegante e dado a conquistas: homem feto
" foi gastronomo e apreciador dos bons vinhos. . . . Hoje em

conseqüência da alegre "viáoca" pawada, perseguem-no as dores
rheumaticas e já teve dois ataques de gotta.
Muito soffreu com elles, mas hoje sorri de todas as moléstias. A

allivia-lhe todas as dores; demais porque elia estimula a eliminação
do ácido urico, os ataques de gotta vão sendo cada vez menos tre-

quentes.
NÃO AFFECTA O COKAÇÀO NEM OS RINS

K pnra loân a familia ê n Cafuispirimi
o ideal contra dores de cabaça, ouvidos
e âeiues, nrvralçias. enxaquecas, conse-
qwncias dc nodes em claro c de
abusos alcoólicos.

Nâo acceite comprimidos avulsos. Peça o

tubo com 20 comprimidos, ou o cnv-loppc
••CAFIASPIRItfA" com dois, ou então o

disco "CAFIASPIRINA" com um com-

primido.fmwÊÊrÁ m WW

\WKE8K3H$fà£^^* JÊ____mB^tmíMmmLmm^m • 
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conheces o segredo cia formação de nossa terra, que os geólogos não entendem,
e da nossa raça, que o.s ethnographos obscurecem!

Viste, aqui, os primeiros nautas forasteiros ; escutasle-lhes os soliloquios
irisados de ambições; testemunhaste as suas lutas sangrentas para te conquis-
tarem, as suas angustias sob a crueza das flexas ervadas do tapuio indomito, os
seus amores, quando lhes cruzava o caminho a tentação feiticeira das caboclas
sensuaes!

Assístiste, depois, á derrota dos loiros flamengos* cujos patachos e cara-
vellas se amesquinharam ao extremo dentro no angulo gigantesco de tua som-
bra, interceptando lhes os passos ínsolentes contra os teus domínios!'Iodos nós passaremos, comí) passaram as outras gerações, na marcha uni-
versai dos séculos o dos millenios, e tu ficarás—mas, ficando, dize ás gerações
porvindouras quc soubemos amar e engrandecer a terra, que te pertence e cu-
jos thesouros guardas sob a tua tutella abençoada!

Penedo glorioso, és uma epopéa (\e granito, eterna, onde o tempo vem es-
crevendo, desde as mais remotas origens, a Historia espirito-sántense !

B quando, algum dia, se completar o cyclo do progresso capichaba, o povodessa época erguerá sobre ti—peanha immortal —-o pantheon sacrosanto dos
nossos semi-deuses e heróes!

Victoria, 20--6- -926,
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1 AGUA DE COLONiA
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« - il^nl - SUPER CONCENTRADA

Serve para o lenço» como perfume, e parn a cabeça, corno loção, íaseinamh pela concentração
de seu agradável perfume.

I s OPFS Ã Cia
2h5m3C— - *» Praça Tiradentes, 349 36 e 38

Rua Urtiguayana, 44
R I O DE J A N E I R O
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A «Vida Capichaba» circula^ entre os melhores consumidores esplrito-santens^s.
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Osso duro de
roer o doutor !

Elias fazendo
o "íooting" SO'
bre o coração
(leile O O llO*
menzinho frio?
eircumspecto,

(pOlUO sc nem
estivesse ahi-..

Veio a treie-
ga moreninha,
tao profundo cm
didactieaupeda-
gogica" e pare-
ec que, á mm-

de dados"psychologí-
jt'Òs'\ nâo qui/
levar avante a
.mini'... I )cpots
more*. ,nãzinha,
mente, na capital da Repu-
blica, busca melhoras para a
saúde e, talvez, para a alma...
Ksses médicos, em \ ez de
durarem as ereaturas, á.s ve-
/cs adoecem-nas, envenenan-
ido-lhes as esperanças... Ago-
ra parece que chegou a vez
da meiga f1)lorule", lá da ei-
dade alta* Vringue-se pelos
outras, mlle* !

Reze iodos as noites á Sta.
/ rsuUna e deixe estar que
a santa ha <lo fazei a pesai"
sobre1 o coração rlclie, custe

a\_w^ _^mvrfi__\' mZ -i
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dídactiea da
veio a outra
(|ue actual

o que custar; pois si mlle.
o umo beldade de "peso" !
Mlle. nào precisa de auxílios,
mas "Alfinete" está a pos-
tos, nom mesmo que seja oro-
coso va ror o coração do dou
tor até o endocardio...

Eu,"Alfinete", v...nto rin...
cL.o'.... gostosamente, pela
queda do caçador: chegou a
vez da caca.

•t.

Contaram nos que o jovem
namorado, leve o discreta-
mente tocado por "Alfinete",
contrariou-se, quando lhe qui-
seram oíferecer um "ramo
Lhetezinho" de violetas, como
ibxpressâo da humildado com
que alimenta o seu amor á
formosa morena. Comprehen
demos o seu "estrilo". Eque
wãü lhe convinha, de forma
alguma, a surpresa, que lhe

reservámos. Será por isso que"elle" deu pressa em partir?
Penaliza-nos, sobremaneira, o
travo amargo, que ha de ter
levado no coração, principal
mente depois dos últimos e
ternos olhares» que trocaram
\\n "sereno" do Vietoria.
Comtudo, só nos resta acon-
selhal o a regressar, pois Vi
ctoria, como sempre, recebei-
o á admiravelmente... Nüo
tivesse "(die" o nome de per-
sonagem de conhecidissima
obra do maior e mais genial
eseriplor inglez...

# *

< ) chrouisla, dos perfis, por
da cá aquella palha, rompeu
o compromisso serio, que (ir-
mara com a jovem da cidade
alta, compromisso esse que
teve como única testemunha
uma medalhinha religiosa...

Di/em uns que essa reso-
lução, foi motivada tão so-
menle peia iníluencia de coi
legas. M a s outros juram
que elle, o "heróe'% prefere
o encarno entorpecente de

r»"-*» wt tt"' '-•%" <*>»"»

^_Wfek\m^W^w'• ¦- nnnnwumiBi»

jEIixir de Nogueira'

JL sypHibis
c »a*j !trrhr«Ai

• edkoi
GRANDE OEPURATTVO I

DO SAMOUI

VIDA CAPIC ABA

certas reuniões»
a ouvir juras de
amor, partidas
de lábios pu-
ros...

#

Mlle, Ingênua
%A*w

veio tao triste
rias plagas poe
ticas, onde por
tem pose ausen-
tou do nosso
convívio L.

Tão triste, e
ainda táo inge-
nua '...

Cada vez mais
religiosa !

Tem qualquer cousa da lan
guídez de uma Virgínia na
doce saudade do seu idolatra-
ds /'atilo.

Qual a razão de tanta me-
lancolia ?

Monsieur Higo din lio náo
se desiliude da decantada
mlle- Tentação.

Ainda mesmo vendo os
ataques incessantes do cau
sídico de olhos ameudoados.

Agora, então, com o bigo-
dinho !...

Consta que «ella^ jã disse
não tolerar contrafaeçues de
Charles Chaplin...

¦*

Então Mlle. está seríamen-
te apaixonada pelo esculapio
de bigodinho de uma das
nossas Secretarias V

Cuidado, Mlle. ! A sua vo-
lubilidade é muito temida.

Mas, assim mesmo, "elle"
alimentou um pouco aquelle
flirt...

Lembra se V
• *

j...*.*.,*. MUi, i*c *¦*.-.» 9 '4
1

0 casto bobemio tem-se
rei rahido ultimamente.

Será nova paixão por ou*
tra 1 )eusa consoladora V

Parece mais a saudade pun~
gente do mez de maio, que
(leu motivo aquella ehronica*
tão apaixonada!... Será? Ou
é a época dos exames, que
se aproxima ?

Alfinete

mmWmamÊmmmmmmmlBMm^mimerirm
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CURIOSIDADES
-Si nâo existisse sobre a super-

cia da terra vegetação, queabsor»* esse parte do calor solar, nosso
íaneta, em quasi toda a sua ex-
tnsâo, seria tão quente, que náo

; oderia ser habitado,
*. #

O typo humano mais inferior, ín-
i dlcctualmenie, parece ser o dos'osjes, no sul «la África. Esse povo
náo;sabe construir suas casas nem
[ ultivar o solo, c alimenta-se dè

uixes» frutas» replis e insectos.

A taehygraphia é uma arte an-
t quissim». Até na Bíblia se fala

a escriptura abreviada. O taehy-
rapho mais antigo de que se tein
oticia foi o escravo Tiron, depois

i berto, o qual, por encargo de Ci-
c ero, de quem era secretario, an-
cotava os discursos pronunciados

o Senado romano nor Catão.

O sr, Georges Béoédite commu-
rícoti, ha pouco tempo, á Academia
c*as Inscnpções, de Paris, uma me-
morta do iilustre egyptologo suisso'Idouard Naville, sócio correspon-
dente da mesma Academia, sobre
:i planta mágica de Noferatum, ter-
eciro deus da triade mcmphita. A
aemoria commenta um texto da

trigesima dynastia, que acompanha
a representação da planta mágica,

uja raiz é um bulbo, a haste se-
nelhante á das nymphaceas e a

dôr como a do lotus azul. encimada
nor duas pennas de Noferatum.
iíssa planta tinha a virtude, segun-
do o ducumento em questão, de
restituir integralmente aos mortos
as energias vitaes.

CONSELHOS ÚTEIS
Para se limparem as facas de

mesa, basta a metade de uma ba-
tata e pó de limpar facas. Passa-
se com toda a força sobre as la-
minas e logo as manchas desap-
parecem. Limpa-se com um panno
molhado, depois com um panno
enxuto.

* *
Para limpar a folha de flandres

deixa-se ferver o objecto na água
em que se poz um pouco de cinza
ou um pouco de crystal de soda;
nunca se deve esfregar, porque a
folha se tornará escura»

GULÕDICES
Crente de coco*—Faz-se uma cai-

da com 10 colheres de assucar:
juntam-se a essa calda 12 colheres
de leite de coco, Ij2 colher de man-
teiga, 12 gemrnas e3 claras muito
bem batidas. Põe-se a panelia em
fogo brando pára engrossar sem
ferver. Depois põe-se em canequí-
nhas para servir.

« •
Pâo de cerveja.- 500 gnrinha de trigo; 220 grs.de mantei-

ga; 50 grs, de assucar; uma chi»
cara de leite mal cheia; duas chi-
caras de fermento de cerveja ; 7
ovos. Amassa-se tudo muito bem e
fazem-se os bolos em feitio de bo-
las ou enrolados como roscas; coi-
locam-se em taboieiros un tados
com gordnra de toucinho ; põe-se
para crescer e assim que subirem,
pmtam-se com gemma de ovos e
põe-se para assar em forno regular.

m
* m

Vatapá et/t verso.--Um rapaz pas-sou algum tempo na Bahia e lá,em
casa de um tio, encontrou uma pri*
ma encantadora, fazendo um vata-
pá succuíento, cuja receita havia
sido dada por outra moça.
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Voltando ao Rio mandou elle pe"
dir por escripto a receita do vata-
pâ tão gostoso, para vêr s real
menle era appetitoso, ou si iera o
seu amor, que o levara a apre-
ciai o :

«Gostei do vatapá* Manda dizer-me
O processo empregado. Estou an*

f cioso
Por saber o mysterio que nos deu
0 paladar mais tino e delicado.»

Náo se fez esperar resposta:
«Aqui tens a resposta, que me pedes:Bem soecada a farinha.e peneirada,
Vai á panelia com bastante água,
Sal e cebola» uma cebola apenas.
Co a rosea unha os camarões des-

I casca-Camarões seccòs, nota bem. nâo
(frescos—;

Pisa-os em pedra ou num piláo pe-
queno

E alguns inteiros deixarás de parte.
Mistura tudo. Deita-lhe pimenta,
Que a boquinha te faça ardente e

i rubra.
Mexe sempre a panelia —náo des-

(cances.
Fogo brando, senão pega no fundo,
E, queimando-se, adeus as encom-

[mendas!Si ficar muito grosso, deita-lhe água;
Si raio, engrossarás com mais farí-

I nha.
Colher de [jau de seis vinténs, ba-

A perferencía deve ter no caso;
Quando no meio da fervura esteja,
Prova a panelia e vê o que lhe falta,
Junta-lhe* azeite de dendê á larga,
Desse bem fino,que a Bahia exporta,
Até corar-se de amareilo a massa*
Que fique bem cozida, e desse

j modo
Perdera todo o gosto da farinha.
Quando prompto estiver, deita-o

[ num prato
E ainda uma vez lhe pinga o fino

i azeite.
Dou por fiada a tarefa: estou con-

S tente.
Náo quero Pantheons. dispenso

[glorias;
O que viso é bem pouco ; peço»

1 apenas»
Que te lembres de mim, todas as

w %z# sj %*, *3I i

Que o delicioso vatapá comeres*«

Naina.

rwm*-
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Armazéns para fornecimento do pessoal da

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

Poria Velho. João Neivn e Escura

mi
il — • 1

0LIVERI0 SOARES & C IA

Agentes de kerozene : «Jacaré»» em Porto Velho; \
«Estrella»! em Joáo Neiva. j

Códigos: PARTICULAR E «RIBEIRO»

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

Industria S. JORGE
ií 6»_^ÍBítóC«aafJr«KiaHB«MÍ««'«^

BüDi.
i

Fabrica do massas alimentícias

\ REFINAÇÃO DE ASSUCAR
Vendas por atacado

mtKZtí JOSÉ KASSAB_5lri
.7*«

gP*|J>) RUA do COMMERCIO, 16
gafa»
iilllil ¦Mlll\U • -

Caixa postal, 3987 -Teleph*-. 308
Telegrammas Kassab

Victoria—E. E. Santo
:: :: .:. :í

MOrTl ililllluJfnHMl I lul I htilU ItinEliliiHHMuI tn
illl! Iilllilií III lllllll nl ^lltl!

Homoeopathia a maisescrupulosae perfeita
M«_w.i««.ii nii» ¦___¦___¦_¦__¦! I ¦'' "" I " "¦ ' '" I """"' ¦_¦__¦__¦ mi i">" NBMM.""¦"-"^,l—™"™"",—""™"™"

em Tintura
PIERUBINA

9 Glóbulo
w

t — ^WWh—¦

e Tablettes
MORRHUINA

g oi O remédio que traz o hem

estar das senhoras

»"p.——
Vv-j**™'

fhWf***'

<*4

<\\y/ Tintura «* tablettes
rM Ccclílfl Barbosa \ °leo (je fifíado clc bacalhau em
yí A homteopathia, sem gosto, sem chei-

>^ fe Aro e sem dieta. Pesai-vos O dias
i*2tT antes e 3t> dia

•«SÜJC

-i!i"-w"i' 
' 
¦''rr

r^>~<^ .,_^ as depois. Bj ~„

ALLIUM SATIVUM
. -T~

gr
¦ "in" 'Snm

__3B3mE!i

Só é legitimo O $6 Coelho Barbosa
Os nossos productos são enconirados cn todas as pharmacias c

Irogarias de VICTORIA

Coe o arbosa & C
__,--,—.—

End. Teleg. AIXIUM 38: Rua dos Ourives, 38 Rio de Janeiro
Kiiviumos gratuitamente uni guia pura tratamento Uoittceopathico.

lin inniiii
ui.
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Caixa postal, 3925 %
¦;*

End. tele. VEREDLNO
.#

v^ 13.I Veredino de Aguiar &
^

j OUTELARIAS,
1 FERRAMENTAS E

FERRAGENS
Àvenidii da Republica, 10

í Cerveja ideal, genuinamente pura.

| E' a nova marca da cerveja, que a Com-
* panhia Antarctica Paulista acaba de lan-
I çar no mercado com verdadeiro'successo.
§ Representantes geraes no Estado

do Espirito Santo:
.aa

I Aníonio Braconi & Cia. i

•M

E. E. SANTO^VICTOI A
^W*Sííí*iniiiiiii»iiiiaiin5- iniiiiiuisuHRts!?» hkui: i!r:nniuituuitfiiisnisiêiiuiiiiiiiH»umaBss^
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CIA. PAULISTA DE AIJMF.NTAÇAO -A GRANDE MARCA BRASILEIRA
f EspectóUctade da fabrica: B1SCOUTOS

Ty|.os: CflflMPflGNE-paladap delicioso-- CRnfíM- RflCKERS« DUCttEN - sem rival.
Typos INGLEZES : Água e sul, Albert, Àlphabeto. Arnrtua. Brasileiro, Café. Combina-

çáo, Gem, Leite, Lunch» Maria, Maizena, «Petit-Beurre» e outros.
MARIA r. 50RTID0S engradados de 2 latas. - PREÇOS DE RECLAME. Laias mhographadas

O m e l h o t a c o n d i c i n )? a m en I a em talas de; 1/4 — 1/2 — / — .5 e 10 kilos
Reprenentaniea- LU í Z O A B E I R A tís: Ciei.

9 _
Avenida Capiehaha

>"***«*.*t-t«',w«= vm&m i , ii ,1 ) ¦»¦.....», ...n ii >

C. postal. 3906
m m.. ji.«i« . .»im. mlfi . 4,„i,

VICTORI A E. E. SANTO
... j_ ¦ mm

"*-*-*' >-• \*^r f-\ _____ j^)

*AT€NT6 N-U69Ô (tf

UTOHATia"A haiqr Cutt pjiRa o (..nu
r Tuberculose • V

JUDE8U kl
E' Approvada e Usada pelo D. N. de Saúde Pnblica

Limpeza auto mm-
tica, asBetru rada por
um Jacto da tf ti a
aberto por um pe-
dal, no momento era
que or** dibpoaitivof
levantam a tmuij.a
do vano.

Dena^ti* da a£na
• rouh aggregr&tlvoa
para a rede do ea-
goto, lojjo qu© o*,
mesmos caem ao
v&ao.

Interrupção do ja
eto d açu a, fogo uue
o vaso ne fecha com
o abandono do pt*-
dal

Instai lação aim-
pies. Qualquer bom
beiro a faz em meia,,
hora.

i

A VENDA EM TODA? AS CASAS DE CIRURGIA,
FERRAGENS E A RTIGOS SANITÁRIOS

J. GOULART MACHADO & C>* Ltda.
Rua Affonso Cavalcanti n. 174 — Rio,

. atnwMjiHMKRMMMi M| MMM -KW-nMMN&a-.. I

Visita
Km companhia rie seu cunhado,

nos£0 prezado amigo, sr» JohnBrunk. vice-cônsul dos? listados
nidos da America do Norte, nes-

te Estado, visitou-nos o sr. rir. Del*
miro Coimbra, medico, que preteri-de instíillar-se nesta eidade»

Agradecidos.
# * •

hm principiss desta quinzena ti-
vemos a grande satisfação cia vi:
sita do nosso prezado amigo e
constante eolíaborador» sr. JoséCola. nosso aetívo representante
cm Castello. onde negocia em altaescala.

Ao apreciado e seguro Mestre-
escola da nossa secçâo permarten-te Maravalhüs. a Vida Capichaba
agradece a visila, com que a dis-
tinguiu.

**«

Noivado
No Rio de Janeiro coníractou

casamento, em 13 do ma passado»a distineta scnhoriui Maria losê
Palhares de Pinho, filha do* sr.
Üctavio Madi reira de Pinho, gra-duado funecionario na Prefeitura
do Distncto Federai e de sua ex-
ma* esposa, sra. Marianna Palhares
de Pinho, com o nosso amigo, sr.
Luiz Gabeira, acreditado commt-r-
ciante nesta praça.

Aos jovens noivos, nossas íelí-
citações.

MARQUEZ Di GOYA
iiin additamento á noticia com

que no.s referimos a terminação do
nosso Concurso esportivo, que se
encerra hoje, temos o prazer de an-
nunciar aos nossos leitores que
participará da flora literária a se
realizar no dia da entrega dos pre-mios. o vigoroso artista in íellectual,
cujo nome é a epigraphe desta no-
t ina.

Quem deseja prosperar, annuncia na Vida Capiehaha.

'•'.
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ESCOLAS MATERNA BS
A LEI DA REALIDADE E' A LEI DA EDUCAÇÃO

( Continuação )
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Risque-se esla concepção, substi-
tuindo-a por aquella que dá ás
creaturas a couraça contra as tor-
toras physicas c moraes e que as
prepara a soffrer tudo com estoíca
coragem, de olhar fi to no Pac
Celestial, que faz soffrer para ele-
var. que permitte a lueta dolorosa
para tornar merecido o ineffavel
galardão tios vencedores.

Si irremediavelmente o mundo
continua a ser um lamaçal dc vi-
cites ali1 sc operar o renovamento
da-> consciências, si as iramundas
( loaeas só poderão ser removidas
pela aeção demorada do progres-
sivo saneamento moral, prepare-se
o homem para resistir ás tnfluen-
ciências deletérias.

Si no ambiente em que vive. o
homem sentcvsc víctima de inve-
jas» que o exasperam, si as baixe-
zas, intrigas, mexiricos enfraque-
cem d tempera de seu talento c lhe
esmorecem os nobres impulsos da
alma ; si, vendo tantas injustiças
a atravessarem o caminho dos ho-
riestos, tanta hvpoerisia envenenar
a tara da santa amizade, tanta co-
vardia applaudida e os melhores
postas dados aos reptis, que sa-
bom se, arrastar no lodo e dobrar
a cerviz ao Jugo dos poderosos, sal-
vemol o da tentação de deixar-se
arrastar pela corrente, ou de de-
sertar do seu posto* ou de aban*
donar-se ã inércia, blasphemanclo.

O único meio de impedir quesuecumba co de fazer-íhe conhecer
sua natureza humana e divina.

Intimamente convencido que a
sua derrota e soffrimentos são* ape-
nas, transitórios, encontrará a for-
ça de combater e vencer c de con-
servar erguida sua fronte pura,
proseguindo, impávido, sereno e
resignado, até o cimo do seu cal-
vario, consolado ainda nos momen-
tos mais terríveis e alentado peladoce esperança de que a vida pódcser ainda bella—si não para elle— para seus filhos, para os seus
descendentes*

Verdadeira educação humana c
aquella que germinou c floresceu
do Çhristianismo e, de íaeto. só a
palavra de Christo, que trouxe ao
mundo o verbo da vida e da sau-
de espiritual, é que foi indicando
ao homem o seu fim racional, para
o qual deve volver todos os seus
pensamentos para não se perder
num emmaranhado labvrintho sem

luz, sem fio, ignorando a sabida á
qual o levam seus incertos e cegos
passos.

lim conferência ultimamente rea-
ligada* um espirito preclarissimo a
um coração brasileiro, a transbor-
dar sentimentos nobres e altruisti-
cos, afíirmou: «O ensino essencial,
a maior necessidade do mundo mo-
demo, no qual a anciã de viver e
dc gozar fez esquecer os motivos
dc viver, é a gratidão humilde da
ereatura pelo Creador, a illimitcda
conformidade com as leis inspira-
das pela íSonima Sapienza dc Alto
Âmore».

A divergência entre a pedagogia
christá e o positivismo de um

lado e o idealismo do outro con-
siste, apenas, no principio da uni'
dade.

A pedagogia positivista põe o
principio ne unidade nas cousas d^\
natureza, nos factos : constróe a
pedagogia sobre a sciencia.

A pedagogia idealista indica o
principio de unidade em nós. no
homem, no espirito humano- iden-
titica a pedagogia com a philoso-
phia* A pedagogia christá conside-
dera eomo principio supremo dc
unidade Deus. Quer-se educar com
a religiAo. Unidade das sciencías
entre si, unidade entre sciencia mo-
ral e a sciencia. «eis a lei da rea-
lidade, que é a lei i'cia educação».

¦ ¦ li eaua 11 11 11 % ¦
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porque é a única que, cada vez que
se usa, afia a sua própria lamina com
perfeição absoluta. Por isso, cada
uma das suas lâminas ofíerecc o
máximo dc corte e o máximo de
duração.
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Bli A' vende nas boas Si -3a. C

Uito Strop S. R. Co. oí Brazil
C. Postai, 2782 RIO
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Falta, apenas, se porem de ao
cordo positivistas, idealistas e re
lígíosos, porque dos seus princípios,
fundidos em um só principio, de-
pende a felicidade do mundo em
renovação.

FJ inútil que pairem, corno aves
agourentas sobre as esperanças da
nova gtraçâo. a descrença e o sar-
cásmo dos atheus.

O mundo progredirá na sen d a
do aperfeiçoamento e» portanto, no
da felicidade humana, i* isto fatal-
mente e tanto mais depressa quan-to mais cedo a criatura humana
se compenetrar da verdade, que 6
uma força livre, mas destinada a
sev convertida em collaboradora ua
realização dos sábios e ollos dc
signios ria Pro\ Idem ia,

()s peiores eogo seráo ar:, a-

30 . 6 -927

dos a cicvr que a idea divina e. a
divina vontade so acluam mediante
os actos humanos e que mo homem
se agira e Deus o conduz»»

Condui-o e o envereda por ca*
miuhos. muita$*vçjtest tortuosos, mas
que desembocam sempre em ala-
medas (ioridas.

Carolina Pickler.
(( t nii nua
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O naufrago, que nao vae na onda. appcila para o JÂTÂHY FRÂDO.a única salvação para a sjj Bronchitc
Nâo acceitois melhor c nem táo bom, porque não ha outro que o iguale.

D i st ri b u id o res: ARAÚJO FREITAS & Cia. RUA DOS OURIVES, 83 e 90
Fabrica: IJAHÃO l )]'£ ITAIPo, 17 - Hio <!e Janeiro

Letras espirito-saniensos

< ^ nosso eollaborador João ('ala
zaus recebeu do sr. Epiphanio Do-
ria. o mais iutolligcnie c capaz bi-
bliotheeario brasileiro» a «piem a
Bibliotheca Publica de Sergipe
deve assignaiados serviços» a se-
guinte ca ila :

"Aracaju, 17 de maio cie i°27.
Exmo. snr, João Calazans.
Remetcendo a v. exa. o questio

nario junto, suppiico-lhh a gentile-
za de devolvebo devidamente res-
pondido- Acabo de ler na Vida-
Çapiehaha. de 30 de abril ultimo
o seu interessante estudo A l.iTív
RATI RA NA TERRA Oli CU ANA

AN DKXTRO DE l"M SRCDLO
1822 ÍM22. t i seu trabaiho é indu-
bitavelmentt: «ir* grande valor e
maior seria o serviço por v. exa.
prestado aos que se consagram
aos est ml os hio-bibliog rapld cos si
v. exa. o Ikessc oom mais ampli*
Unlti. fiando ri filiação dos biogra-
phados, o formato» numero de pa-«dnas e casa typoy;raphiea onde so
editaram os livros de cada autor
biographado. como tnnoceocio em
Portugal; Sacramento Blacke, Ha-
rão de Studart e Armindo Guará-
ná no Brasil. Desejaria saber a li-
Ilação de Ba/.ilio de Carvalho Dae-
u^Qn, Ántuucs fie Siqueira Fübo,
Pessanha Povoa/ tratados em seu
artigo inicial.

V. exa. pre-taria ainda relê van
te serviço aos interessados, dando
entre paremhesis, depois do nome
de guerra de cada autor, o nome
por inteiro* per exemplo: Orlando
(Salustiano O. «le Araújo Costa),
Moniz Freire (José de Mello Car-
Vii lho M, E.K Ba/alio Dae mon (3.
de Carvalho D.o A data do livro

ocuçâo conmiemorativa da ex«
icção da escravidão no Brasil»,

de Antunes de Siqueira, está, cer*
tamente, trocada. Acredito que seja
!aau e nãu \mflf como está» pois,a liberdade dos escravos, como
sabe v. ex:.;.. Foi em 1BHI1 Com a
maior estima er." att? r obrV

ENhhanio I h/riu''..
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DORES DE CABEÇA
DORES DOS OUVIDOS,
DORES RHEUMATICAS

acompanhadas ou nao de febrescuram- sc rapidamente
com os comprimidos dc
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na chácara da Vi UVA CALMON

PRAIA COMPRIDA
«....»-»

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

desde 600$ até 2:000$.

Tratar te 8 n n i dos 15 .$ \. toras
i!

CO M
I

João De F. Ribeiro
: Pua Duque de Caxias, 36

VICTORIA
ESTADO lio ESPIRITO SANTO
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Peptol
ÍJC. N? 311. DE 10 7 1912.

Peptol ¦UigcSlivo«:oii.iil«o.«onic,,ab»«h,lu.

i receitado por médicos de wneada
ppn+f\|iPara doenças do estornado, quaes-I t»Jv.OI I qUer fraquezas, prlsáo dv ventre.

Ppnfnl fórmula e preparação cio harniaoI t-p^Ul|tico Pedro Dantas

i especifico contra a anemia, a tivs-
Ppnf nl rePs^a' a neurasthenia, a inappeten-! CJJ.UI 

j ,-a, os esgotamentos, a insomnia.
Videa hu Ma.

uijjere, nutre, iaz viverPepto
I 6pt0i " eííeilo seguro, paladar delicioso,

Vencle-s e em tocl^iis; cis^ phar*

Si! •
•ul

'- imUMUiM. Tr A_»__..-Tnc___i-__r."2r''-s*r.
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. . . e haverá algum mal na nos-
sa indiscrição ? — aos prezados
leitores deste periódico, *is respos-
tas que pudermos colher para este
questionário, interessando nelle*pes-
soas de ambos os sexos.

Náo nos valemos do processodas circulares postaes» como no
anuo passado, para que não haja
involuntários esquecimentos e to-
dos possam trazer-nos, espontânea-
mente, sob pseudonymos - mas»
nesse caso, para conhecimento da
redacçâo, á parte, o verdadeiro
nome — suas opiniões syntheticas
sobre os quesitos, que lhes propõ-moss

Só iniciaremos a publicação des-
sas respostas, quando tivermos,
cm nosso poder, pelo menos, vinte
deltas, que deverão vir endereça-
das para VIDA CAPICHABA
Caixa postal n! 3853 — VICTOR 1 A.-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

QUESTIONÁRIO

Em que casos lhe parece ra-
zoavel o direito de matar ?-Onde sc extrema o amor do
desejo ?

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

-Quacs os vicios humanos mais
abomináveis ?

—Agrada-lhe o amor. sem di-
nheiro ?

—tQuc conceito faz da belleza,
sem virtude ?

-Devemos dizer sempre aquillo
que pensamos ?

-Quaes sâo os males maiores
de nossa época *

Poderemos ser felizes, sem qual-
quer espécie de rchgiAo ?

• Quo pensa ilo divorcig ?
Qual a maior prova ilr amor

pode a mulher dar ao homem ?'Quando experimentou a maior
alegria ccy sua vida intima?

•forno julga cs homens? Quefaria dolles, si fosse dona de seus
destinos V

-Como vè o passado, como jul-
ga o presente, que pensa do fu-
turo ?

-Q ue diz a respeito das supers-
tições. dos augurios e dos vatici-
mus, deduzidos da letra, das linhas
da mão, do expressionismo ?

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

NAo lhe parece um mal a ries-
propoçâo tle idades, cn\rc os cs-
posos, em alguns casaca?

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

Qual o romance melhor peloenredo - ¦ dos que já leu ?-Qual o momento mais ventu-
roso da vicia ?

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

—Que pensa da velhice?
—No homem, qual a tacha quemais o deprime a adulação» a

brutalidade, o erotismo ou a igno-
rancia ?

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

Devem casar-se homens pobrescom mulheres ricas ?
-Nos peccados de amoi, todas

a.s mulheres cedem á tentação, con-
forme as opportunidades ?Qtie mais devemos apreciar —
a belleza physica ou a formosura
espiritual ?

—Qual a mais delicada expres-
são ria sensibilidade feminina?

Quem ó que se enfastia pri-meiro no amor- -o lomem ou a
mulher ?

Vi um bem ou um mal a co-
quetterie ? Até onde deverá elia
ser levada ?

Quando é que as mulheres co-
meçam a desgostar-se de si mes-
mas V

Que c que mais lisonjeia á na-
tural vaidade feminina cm casa,
nos salões e na rua ?

Como define e acceita a poli-tica? Como cornprehende e justi-lica os chamados direitos políticosda mulher?
-Deveráo ser recíprocos os de-

veres de fidelidade entre os sexos ?
-Por que è que as mulheres se

interiorizam umas ás outras?
Qual o mais repuguavel dos

peccados mortaes?
Qual a qualidade mais apre-

ciayel e qual o defeito mais preju-dicial, tanto no homem, como na
mulher — lealdade, meiguiee, cora-
gem. paciência, confiança, intelli-
gência» illustração, economia, ge-nerosidade, trabalho, riqueza, ele-
gancia, Formosura e pobreza, no
primeiro caso; e mentira, prodi-

g.ilídade* feiúra, gula» hilontrice»
avareza, ciúme ou timidez, no se-
gundo?* -Será um «habito elegante» ofumar para as mulheres?-Qual a sua maior emoção, j*sentida ?

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

—Qual a profissão que lhe pare-ce mais conveniente á mulher?—Uma solida cultura intellectüal
poderá reprimir os impulsos con-
demnaveis do nosso instineto ?

Vi o beijo a prova suprema tio
amor ou da volúpia? Qual o con-
coito que elle lhe merece — num
caso e noutro ?

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

—Que pensa da Moral ?—Onde nasceu ? Qual o dia de
scu natalício ?

-Que mais lhe prende o espirito
na pessoa de sua eleição ?Que pensa do Carnaval?

-Como define o riso ? E o pran-to ?
Quando e como deseja morrer?-Qual seria sua maior des ven-

tura ?
Qm: é que, na vida, lhe dei-

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

graça?-Si náo fosse quem è, quem de-
sejaria ser ?

-Quaes sâo os seus heróes che-
roinas da vida real? E da íieçáo?

«Qual o seu estado dc espirito
actual ?

-Qual o alimento e a bebida de
que mais gosta ?

-Poderá a mulher amar a ai-
guem por gratidão /

-Que mais seduz —o olhar oti o
sorriso ?

Que pensa do suicídio?
-Devem os homens chorar?
Qual o dote principal para trt-

umphar na vida: o capital, 0 tra-
balho ou a inteiiigencin ?

PEDIMOS ÁS PESSOAS. Ql?E
QUIZERKM HONUAROfOS COM
AS SEAS RESPOSTAS, O ÜBSE-
QCIO DA CONCISÃO E DE NÂO
RETAKDAE-AS MFITO.
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des se

NHA consciência é,
quasi sempre, um tri-

nal em que mons-
i, tros mephistophelicos
jj] du Vicio, anjos tute-

ares cie santas Vírtu-

â
i ....

degladiam, se contradizem
num pandemônio, es qu is i t o e
alluoinante. I" quando olho para
dentro de mim mesmo, dissecando
meus desejos e minhas paixões»
meus ódios e minha vontade de
viver.

'Se bom ! (diz-me o gênio do
Bem) na bondade está toda a
nalidadc da vida humana, a linha
recta para alcauçares a belleza e
a perfeição. Que teu olhar seja
.sempre manso como o do meigo
.Nazareno, perdoando as injurias»
despresando os baldòes. esqueceu-
do a.s vilianias. Se humilde, sô mi-
sericordioso. Anniquila o Forque-
mada, que ha em teu ódio, o Sar-
danapalo, que vive em tua luxuria,
o Samsâo, que se movimenta em
tua vontade.

E' nos olhos molhados dos ve-
lhos monges, no riso sereno e sâo
das castas noviças que tens o
supremo ideal da perfeição.»«Cosa... (insinua-me a Saiomé do
peccado) faze de teus sentidos o
mais apurado objecto de teus pra-zeres. Vive admirando a plásticanua das estatuas, a dansa pagadas cores, o som, a luz, um corpo
de mulher.

Que tua religião seja uma idola-
tria no aliar pagào da natureza,
que vivas genuflexo ante maciços
luares, o carreiro de Sâo Tiago
e os esplendores das noites con-
stelladas.

Não abomines nunca o luxo quefascina, o cnthusiasmo que embria-
ga. o dinheiro com que bas de
comprar honras, prestigio, valor e
intelügeneia,

(Jue nunca te vejas de todo sa-
ciado.

Deixa que o ms ti neto domine a
razão, que o animal racional seja
subjugado pelo bruto. Paze de tua
vida um carnaval sem fim.

Hebe o cauim da luxuria, o vi-
nho <U> contentamento, si todas as
delicias do eco náo valem um bei-
jo de mulher. Põe de lado o vi na-
gre rio soffrimento. o foi negro da
amargura... e, si fores desgraçado.
ainda traga o abysintho do esque-
cimento».

«Perdoa, chora» soffre, resigna-
te e esquece (fala-me o archanio
da Bondade). Ama a Virtude. Vê
Deus na natureza. Deus deraro do

teu Ku, Deus em toda a parte. Há
sempre de portas abertas uma je-rusaiem celeste para os que forem
pobres como Job. Há sempre uma
Chanann illuminada para o* queseguirem á risca a religião de
Chrisio que expiou, ha millenios,
no Üolgotha, o crime de espalhar
o bem. Sô heróico nas misérias,
porque cada um de nós leva uma
cruz ao seu Calvário.» e a morte
ô a redempçâo. Emoora como um
anonymo trabalha em pró! da hu-
manidade (pie caminha. Consola os
aíílíctos e os desesperados, salva
os náufragos sem a bússola cia Fé.

Dá de comer íi quem tem fome».
Dá de beber a quem tem sede*.

«Mns, afinal, para que tanto sa-
orifício, para que tantt heroísmo*.
(retruca o Machiavel da Tentação}
«Por que propagares tu o bem» sem
a vantagem de salisfazeres mais
adiante teu egoísmo de homem ?

Si depois da vida terrena só
há o olvido, o nada. o esquecimeo-
to... Náo desperdices, pois. um mi-
nuto de tua existência» phiíoso-
phando sobre cousas inúteis.

Primo viver e, dei nele philosopha-re. Gargalha, mente, zomba, odeia,
embriaga-te. Deixa de ser um a-
erobata do raciocínio.,, despresa a
gymnastica fia mtelligencia. Nâo
tenhas de cór nem-um" desses co-
digos espirituosos dos homens, que
nada valem. Files sâo simplesmen-
te a matéria desta pantonuma. des-
to convencionalismo tolo» por meio
do qual cada personagem humana
desempenha sua comedia.

Mas faze de teus dedos garras,
escancara teus olhos, aguça teus
dentes, porque as leis phvsioiogicas,contrapondo se ás de um destino
quo nAo existe, mostrarão .sempre
que a victoria será eternamente do
mais forte, que o direito cederá
lugar a" força. Si algum dia estu-
dares, teu estudo se cinja única-
mente a aperfeiçoar tua astucia,
a dessimular com a máxima recti-
dão e de forma que saibas rir,
quando tiveres vontade de chorar,
que saibas chorar, quando tiveres
vontade de rir. que te julguem em
repouso quando caias, eahindo
levanta-te e. serás victorioso...
porque não ha razáo de ser no fata-
lismo. Ha simplesmente o império
de tua força, a omnipotencia de
tua vontade.

Depois... vive tua vida presente...
não te preoeeupes com o dia de hon-
tem nem o de amanhã. Se evnico,
sô perjtiro, sè bohemio, soberbo e
orgulhoso».

«Para tra/. este materialisrno gros-
seiro ! ífaiaune mais uma vez q ge*
mo do Bem). Pois que a Felicida-
de vem do alto; não existe na ter-
ra. Mesmo tua vida presente* não
ô nem s.quer um minuto da éter-
nidade. Os sentidos corporaes» quefazem ten gáudio aqui na terra» têm
correspondentes muito mais a per*
feiçoados na existência, onde nâo
nâo se morre nunca. Porém, parualoançarrs a tanto, encena hoje mes-
mo, praticando o bem, a jornada
na senda es inhosa. que te levará
ao para iso.

Soffre, padece, resigna b- e re>
nun cia ao mundo, renuncia á car-
ne... e serás recompensado. 15 ou*
ve amda... Como tudo que ê obra
humana» duram poucos séculos as
imponentes Bahylonias, nâo assim
as Jerusalens celestes, que se nâo
desmoronam nunca. Atem disso, de
que íe servirão a riqueza, a ceie-
bridatle, um corpo de mulher, si
mais cedo ou mais tarde has de
morrer... E depois o que restará de
ti? Depois a sombra th* um cy-
preste fecundado pelas tuas cellu-

lortas... uma tibia... um fenfiir.,,
uma caveira que ri...»

Ama!... (convenceu me, por fim,
uma m y s t e r t o s a v o i).

Vi o amor quem vence a própria
morte pelo mysterío da fecunda-
ção. E' o amor a força dynamica,
que faz girar os astros, perpetuar
a vula, germinar a semente.

Faze de tua vida uma continua
conquista da mulher amada... e se-
rãs ieliz» Pois denote do Amor náo
ha nobres nem bandidos, santos
nem heróes... há simplesmente ai-
mas imantadas, vencendo o nada.
Vive si puderes sem Deus, sem
pátria, sem religião, mas sempre
perseguindo, ate mesmo om vão
ou em silencio, a sombra da mu»
lher que ames... e serás ainda feliz»

Sejam o amor sacrifício, o amor- renuncia, o amor-heroísmo queresumam teu mais alto ideal. Con-
cretiza nelles o^ mais divino pec-cado e a mais satânica virtude...
a união da carne ao espirito, do
cognoscivel ao ignoto, do finito ao
infinito, do transitório ao impere-
cível*

Sè por sun causa capaz de todas
as virtudes e de todas as culpas.

Pois foi amando qtie Chrísto se
tornou humano, oue Üthelo se tor-
nou divino».

Viciaria — maio de .^26.
Corlumbo Ferreira

J
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Anêmicos — Esgotados Impotentes
O appetite vos desappareceu, passais as noites agitadas, falta-vos a confiança

em vos mosmos. a memória vos ó rebelde t
Ck célula nervosa nao ©sta morta. Esta somente enfraquecida.
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Como prova thi mi^
nha cura, a. ben» <!»>*
,iue Hí.iírein tia uv**í5
njole^ua, vcsíhtí offer* i«
cer o mm retraio e o
ntttsiacjo fUíii«*. Sof
j'r«rtMÍo i|*4H<|r nunío >*r

,i iii icrrivrl
íii3U>ino, tus *!«* tal
neira * 1 cU*? at.*t a*U* no
^ r_,c.|uer4u que ítejuri
sem {'<>*.'¦: antlar, c<
íi nestíi tlnf.rt v »'U*forma.

tia í»i*I.i »m*hi*ç3u.
Mru pai-, que vemf*»r

<••:. pregou meioH para á
minha cura, vivia aff
r(.» j>or não po,-|er «hí»-r
aHívto j»at:i -r* rnmha^
ílòrrs/Trn re.mt*'lío pam

me curar

nf'ij!'Uft:.S nicnlil ' *

^offreo mm | ; > *i«o *ii
r.iciutico, jnemico r

sem crescimento.

»í.s ;u»s |or-
Kircee aí»"'de curas importantes «Io ( APIVAROL. «|ur san

nae». Resolvemos í>?.rr mais esta experteana
milagre, porque no lin» ile ir<H m«zcs eu nJo ^ufíu

sçuma, tinha optímo appruu- cr ja vr.t curado» po«lr
dar ealratlo e b mexes depois ilc u<j"«-o estava romp*ctamri
.e fortee hem disposto, ganha ndo j vida romo *«p«nr«ro, qu

sou, á rua do Cruzeiro, n. !. cm Jmt de I •:••

Fernando Lm: M
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A «Vicia Capichaba» assegura a bôa qualidade dos produetos, nue aní>uncia.
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A impressão que dá o (Ir-
senrolar da vid#i hoâ tempos
modernos, é que estamos na
a n teçam ara dc iim mundo novo,
cheio dt* promessas, assigna*
lando a nOSSa época como .i
ph.ise de transição de uma ci-
vili/ação (jue se eshorôa entre
chispns de fogo. rolos dc fumo,
ondas dc sangue, cs terior dc
misérias»c oulra quc surge al-
vorecendo em moldes ainda
incompletamente delineados.

Sentimos que caminhamos
para um estado dc coisas dií-
ferentes da rotina* quc vimos
1rilhando q a acuidade de nos-
s i espirito estremece com o
signal de despertar quceehôa
nao sabemos onde, mas vibra
intensamente nas profundezas
fia alma humana. dcíxatldo*a
inquieta, como que pfOCUrilU"
do, ainda ás tontasi o bálsamo
para minorar as suas dores, a
senha para transpor a.s portas
da Félicidadc.1 a djrecti iz quea leve a porto de salvaníenlo.

A geração àctual tem sobre
os li ombros a pesada tarefa
de reajustar as peças do appa-
relhamento econômico do num-
do, profundamente perturbado
pela conflagração armada, (jue
irradiou por quasi toda a terra,
interessando a todos os povos,
lí o mais importante è gueesse reajustamento nâo signííi-
da uma volta ao estado de coi-
sas vigente antes do oataclvs-
ma sem precedentes, nào se
servindo também da experiên-
cia aecumulada através dos
séculos pelas gerações passa-
das, na conducção dos negro- í
cios collectivos, para refazer a
estruetura econômica do globo*
abalada, doS Fundamentos ás
suas cumiadas. nos pontos vi-
taes de sua estabilidade.

Novas e differentes sâo as
directrizes da organização que
vem surgindo do chãos, sem
delineámentos ainda bem i)rc-
cisos, tão complexos são os
problemas que se apresentam
na obra dc reconstrueção, ela-
borada num ambiente de con-
troversias. nas acções o mo
nas idéas, no ponto de vista
pratico como n doutrinário.

l"m dos aspectos mais cara-
cteristicos da éra nova. apre-
sentando contornos quc se ac-
centuaram decisivamente após
a grande guerra, c a alteração
operada nos valores sociaes.

xôes em
talli/adas

nos factores econômicos c na
organização politica das na-
ções. Mas, foi sobretudo a
questão social» quc deflagrou
indomita, projectando para o
scenario fios prélios humanos
o «alor e a Vibração c as pai-

effervescencia, crys-
através dc longos

annos de infortúnios e de in-
justiças.

Com a alma crestada na dura
escola da adversidr.de; ames-
quinhados em face dos aspe-
rios beilos da vida ; relegados
.i condição de machinas ; pre-
sentiram os operários» nos en-
trechoques de sua labuta diu-
turna e titanica, (pie sobre as
suas cabeças brilhava a fiam-
mula de nova luz e, do fundo
de sou mariyrio. para elia vol-
veram as vistas, num inebria-
mento de sonhos c de espe-
ranças.

O prestigio das classes pro-
(etárias, cada vez maior, abre
uma phase nova na orgam/a-
ção politua do mundo e os
homens de Estado sentem a
influencia enorme dessa força
nascente, baseada no espirito
de solidariedade.
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Nosso amigo e leitor, no Rio
de Janeiro, sr. Tenório

D'Albuquerque, genro do
nosso representante naquel-
la cidade, sr. José Cândido

de Vasconcellos.

Dahi, o propósito de ir ao
encontro das reivindicações
operárias, antes que ellas quei-
ram sc impor pela violência.
Outro nâo íoi o intuito, dc Wil-
son. quando enfrentou o prcò*
tigio clns potentados e dos con-
servadores na Conferência da
Paz, assumindo a defesa das
aspirações trabalhistas c ins-
crevendo-as na elaboração do
Tratado.

Reformas julgadas, por muito
tempo, mera utopia de visiona-
rios são objecto hoje tle uma
regulamentação internacional,
eomo as que se relacionam com
os salários mínimos; hygiene
das fabricas ; concessão de
férias ; seguro contra acciden-
tes; amparo aos orphãos, iu*
validos e velhos; assistência
aos enfermos ; caixas de prn-
soes i condições cie trabalho
nocturno; participação nos lu-
eros ; restricçôes das horas de
trabalho etc.

O movimento, que reúne sob
a mesma bandeira rpílhões de
operários de todos os recan-
tos da terra» recrudesce de
súbito» como que ao aceno de
uma ordem que nâo se sabe
de onde vem» e a campanha
destinada a suavizar a vida
dos pequenos vae ferindo a
consciência colleciiva.cada vez
mais intensamente, pelo cunho
de justiça e reparação de que
elia se reveste.

A tendência verificada em
nossos dias para suavizar a
vida dos trabalhadores, elevan-
do e dignificando a actividade
das classes jungidas ao esti-
gma da inferioridade econo-
mica. social e politica» denota
que a causa operaria» pelo seu
lado bom. nâo está ao desanv
paro das sympalhias geraes.
Demais, a emancipação crês-
cente do operariado tem o seu
aspecto moral, que se entre-
laça com as humanas aspira-
ções de perfeição e felicidade*
a que estamos, todos predes-
tinados.

Esta ê uma phase da histo-
ria da humanidade, em que já
não clamam em vão aquelles
que necessitam cie sympathia ;
aquelles que querem ser feli-
zes, anceiam por alivio e as-
piram encontrar a beatitude
em todas as cousas.»

Carlos de Souza Duarte.
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EM 
eras remotas, iá esque-

CÍdaS da humanidade, con-
tam que sõ existia para

castigo das almas, até cntâO
nao redimidas [>or Deus-nO-
mem, 0 Inferno, ferra da mal-
diçAo, e o Limbo, Terra do es-
queoimento...

E contam que Deus, arre-
messando ao ostracismo éter-
no os anjos n Voltados, SÓ dei-
xou o I babo i ev èr lhe a face
prohibida duas únicas vezes:
a primeira, num relance, ain-
da á poria do Paraíso, da hora
em que o orgulho carbonizou
para sempre a belleza de I .us-
bel ; e a segunda, nullenios de-
pois, quando, encarnado em
Christo, se submetteu á prova
da tentação, na montanha do
deserto.

Mas o Demônio nâo vivia sa-
llSfeitO allucmava-o a usurpa-
çáo do Éden perdido e, eomo.
planejou uma terrível vingon-
ça, cheio de tramas falaes.

•
* *

[•'oi naquellc mesmo tem-
po, em que <> dulcissimo Jesus
dc < i;ilil«,i. ndoravelmente bel-
lo e adornvelmentc bom, des-
pé talava, entre os homens sei-
vagens c assustadiços, as ílô-
res unuiarcessiveis de seus en-
sinamentos e os louros impe-
reciveis de seu glorioso per-
dão...

Ao saber que o Messias ia
redimir, com os mvsterios da
divina Paixão, os milhares de
almas destinadas ao Inferno e
ao Limbo, o coração pútrido
de Satan, supurando mve
ja, catechizou-se para a reali-
zaçáo da armadilha subtil Mas.
faltava lhe poder para ser con-
eebido num mvsterio dc bel-
leza. como acontecera a Jesus,
porque trazia o influxo secre-
to da maldade ; então, ppr ar-
timanhas illusoras, surgiu no
mundo, transformado numa fi-
gura apostólica, meliflua, per-
suasiva, e, vestido como um
pobre peregrino, sahiu a va-
guear pelas estradas de Jeru-
salém, vivendo da caridade
alheia. V* tão suavemente sa-
bia esmolar que todos o aco-
lhiam. Os laços de perfídia
mais fataes são esses, que gi-
ram vagarosamente sobre as

nossas cabeças foi assim,
convivendo com todas os al-
mas, QUe elle fez O rodem em
tomo de sua prosa, uma dõee
virgem de Samaria. frágil, mi-
sencordiosa e mansa...

[Jm jovem mercador dc Ce»
saréa, cidade próxima, enamo-
rara-se da don/ella. tpie cor-
respondia, enternecidamente,
aquelle amor fiel e extremoso.*,
Todas as tardes, alinhavando
planos, Satan os via através-
sarem juntos u caminho som-
breado de oliveiras nodosas,

1
I

que. bafejada nelas brisas pir
nssimas das florestas do Li
bano, sr plasmava no regaço
dos valles, perfumados de nar-
dos. rosas de jerichõ, verbe-
nas e mil outras flores agres*
tes. nascidas nas planícies fer-
teis da Palestina.*,

Desde o começo do ulyllio.
O Diabo ;i<.ia, astuciosamente,
na sombra, bitureado em dois
sinistros projectos.Foi detxan-
do correrem os mezes, d dia
a dia, todo humildade, esmo-
lou á porta da jovem caridosa

ir
»
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Fernando, com um a^no de idade, gracioso primogênito
do casal J. Telles de Almeida, cujo chefe e compe-

tente e estimado guarda-mór da Alfadega, nesta cidade.

que dava á nora. nade as sa-
maritanas enchiam seus cau-
tacos, e lá ficarem noivando
até a hora em que o crepus-
cuio fechava o seti ultimo brio
cineroo, no túmulo do oceaso.

Entáo a virgem tomava, len-
tamente. o rumo de seu ca-
sebre, pobre e lindo colmado
de palmas e trepadeiras, sen-
tmdo-se, docemente, envolver
no fluido caricioso cia noite,

vendo-a sempre escudada pela
pratica das oito bemaventu-
ranças evangélicas. Era a pre-
sa ideal! Mas o Demônio sabe,
sabe infelizmente, o quanto é
vulnerável o coração dos mor-
taes ás tramas persuasoras do
amor sobre os jovens ineau-
tos dcstillou. pacientemente, o
fluido invisível da tentação...

E elles, insensívelmente. sob
o poder mysterioso, na incou-
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sciencia do sonho, íoram se
deixando arrastar, ao embalo
da estranha torrente posses-siva...

... Quando o chefe dos do*
minios infernaes pôde calcar,
sob as patas caprinas as in-
genuas C puras bus humanas,
então voi(ou. bem suecedido
C satisfeito, para as suas fur-
nas malditas.

Muitas luas passaram sobre
OS céus da Jmléa...

A sainaritaiui tornou-se mão,
et COUSaCstrauh.i. parecia quêum gênio bom .1 protegia, em-
balando a ao rj thmo de uma
Felicidade fi< l como outrora,
olla continuava pratu ando o
bom. vestindo os pobres, pa-

doloroso, pelos pórticos arrui-
nados da Via Sacra.

E levava nos braços o filho
bem-amado.*

... Nessa mesma noite, da
Santa Paixão, á hora em que
o luar surgia por trás das (lo-
restas esverdeadas do Libano,
beijando, lugubremente, os li-
\ulos lírios, os nardos e as
vrrbmas, que florescem nas
campinas da I raliléa» veio a
Morte colhei a mysteriosamen-
te em seu casebre, como uma
branca açucena, que o simum
dofleserto crestasse de repente.

Morrera com a alma cheia
de amor. por amor de seu filho!
»¦¦» 

»*»»*»* 
• **'•»,, * *¦•

Veio a manha da Ressurrei
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O menino Jarbas,

aos dois annos

de idade, filhinho

do sr. Joáo da

Rosa Vieira Ma-

chado, collector

estadual em

Fundão.

cificando iras. perdoando m-
jurias... R continuava amando !
(t)ue lhe importavam as leis
com seus juizes?... Mas, ao
mesmo tempo, um mal imper-
ceptivel ia lhe bebendo a for-
ça da vida, acurvando-a. pre-
maturamente. ao rectangulo da
Morte.

... 0 mundo, engolphado em
pavor,via declinarem-se os capi-
tulos da trágica epopéa christá.

Quando, ao vir da ultima
primavera paga, no anuo 17
do império de César, Jesus
concedeu-se ás torturas iinaes
da cruciíicaçAo redemptora,
elia foi uma das mulheres pie-dosas, que se arrastaram so-
luçantes, seguindc o cortejo

çáo. Quando, lá no oriente,
mais um dia sobre o mando»
ressuscitava também o corpo
resplandescente de sol, na en-
cru/ilhada do caminho eterno
ires vultos sc encontraram —
o primeiro era o espirito de
Jesus, pairando na claridade
opaca, erecto como um jactode luz puríssima; o segundo
era a figura torva de Satan.
escurecendo tudo em torno,
como a sombra de uma negra
ave agourenta ; e o terceiro
era a alma errante da sama-
ritana, tá'» tristemente pendida
para a Terra como um pobreramo morto, saudoso do chão,
que lhe dera vida...

Então falou Satan, num ges-

to arrogante, corno outrora, ao
tentar o Filho de Deus. na
montanha do descrtu: «Essa
mulher, que peccou contra o
sexto mandamento, náo pôdeentrar no Ceu. Todavia, eu
também náo posso recebera
uo Inferno. Chrisio! Eu tam-
bem fui ao mundo, como tu
foste, e me i\s, homem ; e, pe-rearmando pelas mesmas es-
tradas por onde transitaste,
recebi das mãos dessa mulher
todas as esmolas, que levam
os mortos aos portaes da pro-mettida_Siáo... Agora, nenhu-
ma das minhas fogueiras tem
poder para attingiba, porqueelia está resguardada pelas 14
leis de piedade christá feitas
a mim, que sou o chefe das
chammas. Tu disseste:

*Bemaventurados os queusam de misericórdia, porqueelles alcançarão misericórdia».
Cumpre o teu preceito ago-

ra. Toma-a».
E, com um olhar triumphan-

te, em cujo bojo turgido phos-
phoresciam reflexos de bra-
seiros incandescentes, Satan
aguardou a derrota divina.

% E Jesus... nada respondeu !
Sabia- ha quanto lempo Elie
o sabia ! • que a pérfida gra-tidáo do Demônio beneficiado
seria a mais subtil das ciladas,
armadas contra a integridade
das leis eternas. E, como mm-
ca poderia abrir o gyneeeu do
Éden aos christáõs impunes...
realizou, todavia, a .7a, benta-
venturança evangélica: silen-
ciosamente, ergueu as máos
eburneas. onde os homens ha-
viam cravado duas ílôres de
sangue, e. ao gesto omnipo-
tente, entrechocaram se, num
njvoeiro de sombras, que tudo
obscureceram, nuvens de fogo
perdidas pelo espaço. Quandoa escuridão se desmanchou jáa imagem de Jesus desappa-
recera para resurgir victoriosa,
lá na Terra, enlre anjos, no
túmulo liondo de Nazareth...

E Lucifer. pendido sobre um
valle bellissimo, na encruzilha-
da do caminho eterno, contem-
ptava humilhado, pela terceira
vez, a terceira vingança ceies-
te: no legar onde se haviam
defrontado o poder das trevas
e o poder do Ceu, surgira, em
torno cia primeira alma christá,
o fogo que tortura purificando,
pela esperança em Deus--o
Inferno da Regeneração.

Estava creado o Purgatório.
Victoria—6-5-927.

B. H.
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Carta de urna mulher como as outras.
Sw João do Natal :

Momentos depois de lôr as
suas queixosas cartas, publica-dasua I 'idaCapichaba, vi passar
peln minha calçada um moço
de óculos, neurasthenico, bai-
xo. com um tédio irritado e
uma vaga expressão de vc-

? riiorsò sentimental estampados
na physionamia paradoxaímén-te serena e agitada.,.»-*»

núa do complicado moço de
óculos, (jue os meus olhos des-
trahidos fixaram com essn
curiosidade muito feminina da
analyse interessada.

( ¦ homem, que vi passar,em plena realidade quotidiana,entre a fria confusão da rua,ô o invólucro disfarçado da-
quella alma sensível de poeta»
que se recolhe ao Jyrico con-
vento da saudade.,*.

leja tão apaixonado pela sua
Ivette. 1'ma ercalura, com um
nome assim, só pode ser leira
e sem espirito»»»

Não ô despeito : é, apenas.
nquelln incommoda e hdiculâ
situação cm que nos encon*
tramas» quando entramos nu*
ma sala e vemos todas as ca-
deiras occupatlas..,

Já experimentou õ desapou*
tamento humilhante dess.i v*

•••«•••»•••••«••«,*,...,

VELHICE V ENT Ü ROSA
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N 1 D. Helvécio Gomes dc Oliveira, Arcebispo Metropolitano dc Marianna.
N 2 D. Manosl Gomes de Oliveira, Bispo diocesano de Goyaz.

Não sei porque, mas tenho a
certeza de que esse moço ô o
sr.» o romântico e desespera-
do missivista daquella soturna
Ilha da Saudade, entre palmei-ras. bramidos de ondas furio-
sas e marítimos ainda mais en*
colerizados...

Èngançi-me ? Creio que não,
A mulher tem um SUb-consci-
ente maravilhoso, que a pro-tege contra todas as ciladas
do desconhecido.

0 sr. João de Natal é a alma

Ambos cspiri'0-santenses

As namoradas distantes rea*
ltzam, ãs vezes, abomináveis
vinganças.».

Confesso que o seu aspecto
physico agradou-me muito mais
que a sua alma tão afogada
em lembranças de amor.

0 sr. é duma antipathia se-
duetora. Gosto dos homens,que
desagradam, cuja physionomia
pouco attrahente afasta o olhar
vazio e egoísta das pessoassuperíiciacs.

Lamento, entretanto, que es-

tittiíje ?
Outra cousa, que não possocomprehender no meu enean*

tador poeta antipathico, ôoseu
amor a uma Ivette qualquer»
que o abandonou»

Já reparou como são lamen-
táveis os homens, que se re-
cordam ile um amor infeliz?

Conduzem, sempre, no olhar
e nos gestos a truculenta
ameça duma tragédia passio-nai...

Glaphyra
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Aspectos da brilhante solemnidade, de 23 de maio ultimo, nesta cidade, quando os alum-
nos do Gymnasio do Espirito Santo receberam suas cadernetas de reservis-

tas das mãos do exmo. sr. Presidente do Estado.
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I n(i.i querida :

Escrevo-te dr longe, de mui-
io longe, <le uma distancia
maior! talvez, pela immensa
diversidade dos hábitos reli-
giosamente conservados atia
ves dr SecillOSi (|0(|IIC IIKMIKJ
prlo iespeitavel numero 'Id lc-
mias. que separam a opulenta
lazenda dos meus avós da mais
próxima estação dr trem de
terro, como por aqui se diz.
A (pu estou ha vinte dias, em
cura de repouso^ que, segundo
as ordens dr bom velhote, ha
Ipngos annos o medico da nos-
sa familia, consiste precisamen-
io om renunciar, o mais conv
pletamente possivel, ao papel
dr mulher brilhantemente fu-
til. elegantemente finde siècle,
(pio. ;i torra dr lanlo mo rs-
mmai- **m represental-o, já se
tornou, prlo monos aos olhos
alheios, a mm ha própria e ver-
dadeira personalidade»

Os velhos médicos dr íami-
ha, com o seu longo tiroeínio
dr allivktr as dores physieas,
acabam por se tornar pi ofun-
dissimos psyehologós. E íoi
assim que o bom dr, Viveiro?!
mamado a combater umas cri-
ses dr nervos, que me punham,
segundo a opinião dos parem
les e amigas, «insupportavel-
mente melancólica e desinte-
ressada di^ tudo e de todos»,
após ter-me quasi voltado peloavesso, num exame cuja mi-
nucia me aggravava a contida
irritarão, disse calmamente,
mergulhando o vivo clarão
prescrutador tios seus ólhinhos
a/.urs uo meu desalentado olhar
castanho, como para nelles
buscar a confirmação cio srn
diagnostico: «Não ha nada.
Nâo ha nada. O (pa4 esta me-
nina tem é muito simples. Mui-
to vulgar mesmo, em que pese
á sua vaidade, minha melin-
drosa. Nenhuma moléstia rara.

de complicado nome grego. (.)
que você tem é, muito simples*
mente, cansaço, fadiga dessa
vido tumultuosamente frivola,
que adoptaram as moras mo-
ciei nas. Passam a vida a ftir-
tar, a dansar. a footingar, a
ir a chás, recepções, jaritares
e quanta coisa inútil lhes vem
á cabeça, e o resultado é
carem, como voce, extenuadas
de nâo fazer coisa alguma».
Minha innata rebeldia bem que
ensaiou protestar contra a cati-
linuria do bom doutor. Os
seus ólhinhos azues, porém,
cheios de irônica perspicácia,
devassavam me a alma, e jul-
guei prudente calar-me, antes
que elle aprofundasse o exa-
me de consciência e desço-
brisse, lá no fundo dr algum
secreto escaninho. a maior, a
verdadeira causa do desalento
(jue me consome -certo olhar
de uns olhos «verdes, côr de
esperan;a (jue airairóa». como

^M Bü^^^^^^ I ^WÊ B&** ^^H
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Vicente De Biase Jor., sócio
da firma De Biase, Martins

& Cia., nosso e assignante,
em Piuma.

tão bem disse Eurico Sodré,
e que vivem a cumprir na tri -
ra o seu íadario de perfídia.

Obedecij pois, e aqui msen-
contrô. no vetusto solar dos
meus avós.

Nâo imagina^, querida, como
sou grata ao bom doutor, por
me hever obrigado a çlesven
dar um mundo primitivo e ru-
rie, mas pleno do encanto a-
greste da sinceridade.

Logo ao descer do trem, na
estaçâozifiha humilde, cheia dc
curiosos, que açodem á única
diversão da villa a passa-
gem do trem live o meu pri-
meiro contado com o rústico
habitante do interior.

Pela recommeudarão do me-
dico, eu devia ficar na fazenda
sozinha, sem companhia, que
me tolhesse a liberdade e me
ajudasse a suspirar pelos pra-
zeres da cidade. Assim, j>ois,
vim apenas acompanhada pela
rigida e imperligada miss W est,
a governante ingleza, que bem
conheces. Elia devia seguir-
me até a fazenda, regressan-
do dois dias depois. Minha tia,
que é a actual fazendeira do
Laranjal, mandou-nos buscar
prlo pr i m o To n i co, seu primo -
genito, seguido do Pedro, o
camarada tie confiança, nas-
cido e creado na fazenda, qua-
si como um irmão dos meus
primos.

Tônico, que foi educado em
um bom internam da capital,
é um rapaz intelligente e culto,
amante da boa leitura, não
obstante o aspecto rude que
lhe dão a rija musculatura de
homem affeito ao labor phy-
sico e o moreno da peile tis-
nada pelas ardentes soalhei-
ras do sertão. Não se admirou.
j)0is. (juando nos viu sahir tia
casa hospitaleira, que por mo-
mentos nos dera pouso, tro-
eados o meu coslume de via-
gem e o amplo guarda {)<*> de
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////n.s- West por praticas e con-
fortaveis eu lott es e sólidas bo-
tas de montaria. I ) Pedro, po-rém, que nunca imaginara vêr
mulheres em semelhantes tra-
jes, abi ni uns olhos deste ta-
manho e uma bocea airula
maior, e deixou-se ficar, apa-
lermado, sendo preciso fjue o
primo, ítntnensamente diverti-
do COm O caso. d sacudisse
pelos hombros, para despertai-
o da sua estupe facção.

I descrever te a joi nada, na
verdade incotnmoda e fntigan-
te para amazonas habituadas
a trotar pelas alamedas ensai-
bradas da Quinta da Bôa Vis*
ta. mas amplamente compen-
sa(Ia pelo esplendor dos pa-
noramas descortinados do alto
da seria e pelo dehcioSO frCS-
COr das maltas umbrosas, de
cujo seio fâcuntio se exhala
um odor forte de seiva exhu
beto e de resinas bai sami cas,
seria abusar da tua paciência
e presumir demasiado do meu
Fraco pocJer deseriplivo. Prefi-
ro falar*te da < hegada á fa-
zenda do Laranjal, onde devo
permanecer «pelo menos dois
mezes». conforme a detei mi-
nação d<> doutor Viveiros.

I Io muito qne. descida a ser-
ra. vínhamos trotando prlu lar-
ga estrado poirenta. doirada
de sol e eusoinbrad.i. a espa-
ços, por espessas touceiras de
sussurrante ta piai usmi. Repen-
tinamente, numa volta do ca-
mmho, surgem nos a frente os
largos pomes de graniu), os-
tentando, já bastante carcomi-
dos pelas intempéries, os bra-
zôes (farmas de meu his.-.vb,
C, ao fundo do amplo jardim
á antiga, com largos canteiros
limitados por tijolos, onde pom
peia a insolència das rosas ru-
bras, o vasto casarão colonial.
todo aberto rm largas janellas
e portadas hospitaleiras, re-
vestidas de hera e de bogarys
perfumosos, sobre os quaes* o
beirai saliente do telhado lan-
ça a sua sombra acolhedora.

Apeiamo nos á entrada, já
cercados pelo garrulhar alacre
da primarada, e lanço-me com-
movida nos braços trêmulos
da avózinha e no regaço aco-
lhedor da bôa tia, emquanto
em volta se suecedera as ex-
clamações : «Lélia I Como es-
tás crescida e forte I —Jesus!
Como passam os annos! Pois
é esta aquella pequerrucha,que
por aqui andava a correr atrás
dos cabritinhos ?!» E é um
nunca lindar dc commenta-

rios e lembranças a desfilarem
do passado... oh 1 um passadomuito próximo, graças a Deus!

Mas. agora, reparo que. a
continuar assim» esgotarei a
caixa de papel que» em lombo
de burro, o prestimoso Pedro
me trouxe homem da Estação.
(Nâo te rias do ingênuo chro-
mo, (jue decora a margem. O
Pedro pôz ao meu serviço o
seu bom gosto, e escolheu o
mais arrebicado papel de car-
ias, que pode encontrar no
armazém da vil la-. Desconfio
ate que a lilha do vendeiro,
uma guapa morena, cpie gen-tilmenie nos serviu café com
biscoitos» â descida do trem.
foi a inspiradora da escolha...)

O que te quero descrever,

thenia e o desalento, (pie. ahi,
no Rio, me immobilizavam, dias
inteiros, sobre o divan, encer-
rada no quarto, a consumir
caixas de cigarrilhas e a con-
sumir me a mim própria em
divagaçòes inúteis. Minhas pri
mas Gracinha. Adélia r An-
gela, auxiliadas por muitas
moças da vizinhança, oecupa-
vam-se, durante o dia, em pre-
parar, com a vovó e a titia.
immensas fornadas de biscou-
tos e rosquinhas, tachadas de
doces tias mais variadas fru-
ctas, pane liadas transbordam
tes de baba dr moça, uma in-
finidade de guloseimas para a
festa» e, á noite, sentadas ao
redor da larga mesa patriar-
chal. entregavam-se aetivamen-
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O sr. Manoel

Carlos Celso, ne-

gociante em

Celina, onde é

muito estimado.

F
mmha cara Lúcia, é a festa
que hontem aqui se realizou.
em homenagem ao santo pa-
droeiro da fazenda.

Meu bisavô, para cujas bo-
das Foi construído o immenso
casarão, que hoje me acolhe,
chamava-se Antônio, e foi sob
a égide do santo de seu nome
(pie collocou a eapellinha do
solar. Desde então, tradicio-
nalmente. recebe o mesmo ap-
pellativo o primeiro varão da
familia. Meu tio não podia,
pois. faltar á tradição ; e este
anno. em honra á illustré per-sonagem que te escreve, fo-
ram mais requintados os Fes-
tejos, que passo a descrever.

Quando aqui cheguei, tive
logo de pôr de lado a ncuras-

te á confecção de flores de
papel, para a ornamentação
da capeii,, e do salão da fa-zenda, emquanto lá fora, no
terreiro do café, o Tônico che-
fiava um punhado de rapazes»
que. entre alegres risadas e
duos jocosos, procediam á
erecçáo do pau de sebo e de
garbosos arcos de bambu, de-
marcando o caminho da pro-eissão.

Eu» bem has de calcular, não
quiz permanecer inactiva. dan-
do a perceber a minha ineom-
petencia nos misteres caseiros.
Meui-me na azafama, ralei os
dedos juntamente com o coco,
queimei-me ao tomar o pontocie uma calda, derramei no

("ontmua á pag. 29)
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Senhor, meu Deus! m.nh*alma sc descobre
Na supplica sincera quc vos faz:
-Quc cu se».i («nln vida tmiíio pobre,

M.i* tenha o coração rico dc p»«...

Que o oiro dos meus anne» seja de cobre
K n minha gloria seja tão fnllnz,
Que nn me virem passar, plebeu e nobre,
Nüo voltem para mim o olhar atras...

Que as minha* noites sejam tâo vazia*
Ue carinho*, cie beijo», df alegrias,
Como as vazias míms do velho Job...

Mas. ao menos, cm troca do abandono,
Dae-me para o men corpo um quieto .«nino
Para eu poder sonhar romo jacob...

NILO líUt V./.l

(Do livro a sahir: «Dona hua»)

88 cB

MOftiHO 1P1E 9!IA<C«1DA1L?RffA

A liava coma sobre o alvo seio empinado,
Como réstias de sol sobre um íloeo de espuma.
N.» oleova morna c calma, onde a myrrha peo

j fuma,
Dorme a ílòr de Bethania o somno do poetado».

Pallído, frio o olhar, dentre do irada bruma
Surge, vestes dc luz.o vulto esquivo e amado:
Magdalena palpita e, vendo-o triste ao lado.
Rindo, as formas pagas desnuda, de uma em

uma*..

Sobre sedas de gaza, esplendidas* cólleta...
E, ao luar, que ali penetra, elia parece, nua,
lima aranha de neve em luminosa teia.

Ergue os braços, buscando alguém que foge,.
t .Nisto

Os olhos abre e vê que» pelo cèo» lluetua,
Í Como um Ürio de Israel, a alma branca deChrisin.

( Do «Plenilúnios» )
TEIXEIRA LEITE

Dfl/HJDS FA4«.4©^

Quem vos pôde fitar, 6 grandes pcee.idores,
No delírio do goso, a earne palpitante.
Sem .sentir dentro <l'alma os raios destruidores.
Que emanaes, num relance, em fogo crepitanle.

Quem vos ha tlr negar, ò cvntcos traidores,
A denuncia do amor,que o peito guarda, arfanie.
St vós nunca escondeis as lutas interiores,
St vós sempre mostraes o insüncto dominantes

Olhos cheios de luz, olhos a arder em chamma,
Vrts soffreis,desvendando o intimo de quem ama,
Dc quem vive a sorrir entre o tormento e a dor,..

K quem ha de oceuliar jamaü a chaga ardida,
Si um minuto de amor c um século de vida.
Pois si a vida, afinal, è a sagração do amor!
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Tem a expresão Iranquilia e mesta de um «oi
pos io

Sobre um vallc onde plangcosino «la saudade,
Esta trisie/a atroz, quc me antuivin o rosto,
E que loilo o meu ser tãt> fundamente invado.

K' triste o meti olhar conto este cco de agosto
Ennevoado a exprimir uma vaga amledadr .
Nas palpebras me pesa *o chumbo de um «les*

l g«»sto
Profundo, sobre um véo de v;l screnídocle .,

Dentro eni mim e, gelada c escura a atmosphcra.
Nem prazeres nem luz, neste tormento eterno,
Em que son.ente a magna e que cm minha

l alma impera...

Km meus lábios, entanto, um s«rrÍr-o persisteComo um raio de sol, descorado, de inverno,
Tentando ílluminar uma paisagem trtsteí

MAIUA AKTOXIETA TATAGIBA
( Do «Fratua Agreste* ).

Dores azues dsm qui* os tenhi
( Dores axues coma ninguém as
Minha alma que nns magoas si
Vive no azul das «ínguas pau
Magnas azues por q« . minha
K a cht#rar eireumvaitá prio ui
Como sereia, em 'a una a/ad, f
l>u taj olhar,ondeiwandiira m

Agonias aaues trago a* enmtol)
Toilo pesar azul èmcti auns»<*.
—Cada um delles é um s^nil)

Mmha magna azulada*—essa u
Do icu olhrfr castisuimo flímant
-Scraphíca mortal de olhos a/u

Rio cie janeiro,
OSWAi

Por un* capricho insólito e sombrio
Entro no cemitério, sO. Profunda
A noite, silenciosa c negra, inunda
ludo de morte, isolamento e frto,

Xem um mo? ho gemendo, fugidio,
Xos alamos, e eu, sombra vagabunda,
Xo abandono fera!» que me circunda,
Tenho a impressão de lhe escutar o pio
Tropeçando nas campas, vou seguindo.
ímpelíe-me um poder insano, tnítmdn,
Que nao comprchendo. e pela noite avante.

Domina-me o pavor, mas logo penso
Que temer niio sc «leve o somno totovenso
Do único abrigo em quc se tem descanso*

ÜKUMAXü BRCXXEIÍ

CíÇ/,
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ímmoveb sobre a aifía, o toiv<
Perscruta a solida** do colida p
E erava o forte «litar nos lon^c
Ern vaga expeetaçS^de scisma

A* tartle, ao pór d*> sol, o dr*r>|
Demanda hnrrtvelmiíistc a letrí*
Chora sangüíneo prímio e as í.»
Parecem lâicjar de mágoa ou d

Esse martyrio—a d«nu.f>zqur .< í
Também me cala, acerba, o peitt
E choro o mesmo pmnui» um pr

Quando um *olt «piel*^ um asíro

.Se desprentle «Io ,utòW desce ¦ - IM
E ciie na solidão .mel do meu
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pro Assurri

sues direi que ns tenho agorn...
tzues romo ninguém ns sente)

mu <pir nas magnas sc colora,
a/ul «Ias maguas penitente.

nzucs pnr qu."» minha alma chora
rar cmwnmní.i peln oriente,
.Tria, rm magna a/ul, frtrniCTllC
)lhoi. onde nafta nd ora mora.

a/ucs lrago*ns eommfjío...
ísar a/ul r mru ótntgO.
nm dellcá é um sy mindo de lu/...

.ímia azui«(ln-—fíK«n tvranna •
ilh.n castíssimo dim.ma
íic i mortal tl<* olhos azucsl

Jnnnro. |
OS-VN ALDO POCGl

oo 88

sobre *i areia, o lorvo monolilho
D a solidão lhi caltdn plnnura
;o forte olhar nns longes do Infinito,

cxprrtaçnO dr seisma OU tle I-0UCUTÍÍ,

ao pôr du sol, o desola !o niytho
i horrivelmente a (eirtca figura :
íiguineo pr.tmo « as faces dc pernoito
laic|.u' dg míl^oa t>u <lc intima.

't v i in—a dòrut|K)z <|u<* i Ksfíhyniçe scote,
mc cala, a-Ti !»(>, n peito torturado,

o nirMiin |'Mi)i(i, mu pranto sulTocadn,

nm sol, «p,*t'*p**M,uni ôslcoi, um sonhoi de
| repente,

¦<m.Ir do .i/.uí*" desce lentameote
solidão cniel <lo mru passado !

MARIO QUEIROZ
< Pallecido)

r-ri^iJBAyAo dk amon
Caminho ingrato, asperrimo. fcnilôlo,
palmilha aqíicHtí mija amante «» irrte
íVopeça (*m pedraf, >oln*>* r?.po,ho«. car
Icvaum-Hc e uâo Hcnte cst.ir IV;Mo

Peregrino d«i F«* I Sempre perdido
cm l.iiiytintho atro/., «lc onde nàn >.?«-
Louco í a Mippúr qur; a liòa e«»?rclla vae
seus passos gttianUii por um ceu fiou*!*»

E» nessa crença illnsa e torturante,
quantas vezes o malfadaiíu amante
nc julga um ser feliz... (antes o fora \)

lv que r. vano o am»r*. brilha e cn>pallece
Assim quem atna—MilTrü c sc eiitertteCe
c aos p«*s sc aiira da mulher traidora ..

OI.\ MIMO IIVOLVO

83 88

Nosso futuro eu sonho assim : urn ninho
Perdido longe, a beira de uma entrada,
Crescendo em volta delle o rosmaumh*»,
No rosmaninho, rntâo» •'» t»a>sarada,

Ku vivendo feliz do teu carinho,
I u feliz ao meu peito aconchegada,
hos ruídos do munslo-*»o b«*rhi*ritih'o
hás gotas de sereno ú madrugadr,.

Ambições—nosso amor, S(»nho>, rasteH*»s>
Desejos, scísmas, ideaes. aolídos,
Esperanças, suaves illusòc-i*..

Uma velhice—um resto de noivado,
No teu olhar o mesmo sol doírado,
K u mesmo amor nos nossos corações.

TORQUATO JC.VIOli
(Pallc-citlo)

Kio, 20.5-913.

©

^

A terra» tm f^fãçlt-o. Irahalba latiio *
K Vílio passando ns horas fugidias.,,
í) .'inno e como urn sopro e tem, uo enlíiofn,
TrrzejitoH c sedenta e r-ioco «ba-..

Da ídegre infância, m ultimas foliai.
Até me cansam stirprehendente r^paoi*»
VrLa-*, agora, instes» erradia*,
N«sta Saudade, <pir me causa o pranto !

ív* o mesmo çtrrulo vicioso, eterno»
(x»ue a tíente Uílo si» cansa de gozar;Primavera* VVrSo, Outono, Invento ,,

Depois, a miijua, tjue non faz chorar
iSnbre os velhos escombros do passado,Xuma vontade louca dc voltar !

ANTÔNIO SKRAPfÃO

(Do livro «Teia dc aranha*»)

^D5!BT*1>

guando te vc|o-nma dltisílo renasce,
lana esperança surge bruseamenie,
(anta de novo o eoraçslo eontcotç
Xuma alegria, tímida e fugaee-..*.
"talvez teu coração jamais pensasseKm mun, qu*inda t«- qmro e arno lottcameníe.

. que, lutando, desvairado, ardente*
(Juardo cm nunh*aíma o que nlio mostra a Loe.

Ainda sinto a grande amor passado»C»vmo um duende, fúnebre e sombrio*
Atormentando o cérebro meu cansado !

eu que, tristonho, no final anseio,
Pobre, supponha o çoraçllo vazio,
Aleiíre o eoeoníro do teu nofiie che»** *

ALDKUTO DK AZMVKDO

í¥l
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Pelas manhüs brumosas cedo eitigè
0 formoso albornox tle frocos branco**
Livre o altivo eabeco, oeculta os fíaneos
E os rijos membros mt tutiiva estríoge,

() primeiro elarlío» fine o-s altos tinge,
Tinjíedbe a frortte negra em traços francos»
Ah arestas* as s*rota-*, os barrancos
Saem da eseundfio» que se disttnge..

Despe ent seguida a nebulosa veste
Entre os rubures vãos da uattireza»
Sob o clarão do sol, que aponta a leste,

A's eambiantes da íuz no vasto escrtoi«»
Em thronos de esmeralda e de iurtjueza,
Alça a gloria espectral de seu domínio»

Cachociro tle Itaprminm.

BELISARIO VIEIRA DA CUNHA
íFallecido)
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A Elpidio Limen-
tel professor dc bom
senso e de bom gosto.

Em torno da mesa, onde relu-
/a.nn, cruamente, crystaes e
pratas e onde rosas murcha-
vam em jarros chmezes, com
bambus vermelhos e ventarolas
domadas uo bojo, conversa-
va-se animadamente.

Creados de casaca e pes
subtis murmuravam por trãs
dos convidados:

-Cliartretise ?
I) ppermenth?-~con\ as gar-

iuías cheias do topazio e da
esmeralda dos licores.

Lindas uvas, murmurou,
deleitado, o Sanches Leite, íi-
tando o grande centro de me-
sa. em que uma baechante er-
guia, sobre a fronte coroada
de .momonas, um grande pra-
to azul embaeiado, transpor-
danle de uvas moscalel, < heias,
frescas.

*— l judas, de facto, retru-
cou o commcndaclor Paes*

Mas aqui, meu caro se-
nhor, não ha ti uctas, eomo lã
na minha terra... O pêcego!
Ai o pêcego l... Pois não lem-
bra a penntigem do rosto das
moçoilas fortes, vertendo san-
guer K o medronho? Nào co-
nhece V A côr da bocca de
uma cachopa, meu amigo . . .

Ei em torno da mesa, pas-
sou uma grande hosauna â
belleza e ã doçura dos fructos
formosos e sápidos !

Tu, de que íructa mais
gostas ?

Era a lili Barros, a clara e
loira Lili, que disfarçava o pê-
ce,go do rosto e o medronho
da bocca atrás do pequenino
leque de gaze. Falava ao Clau-
dio Ramos, poeta sensualista
de grandes lunetas (Taro.

—Dos moi angos ...
Acho-os tão feios, os moran-

os !
Parecem-me tão primitiva-

mente sylvestres ...
— Dos morangos em leite...

¦»

»*->

-Em leite ? .Mas tu me dis-
seste» um dia. que não os to-
ler a vas assim..

-Nâo os tolerava. Mas des-
de aquella tarde eni (pie me
mostraste aquelles dois» na-
dando em leite, nunca mais
dormi sem rolar horas e lio-
ras, nas colchas revoltas, an-
cioso por sugal-os . . .

~* i. %i. *.

Quando V
-Na noite seguinte á do ca-

samento de tua prima. Estava-
mos no terraço. Os noivos ti-
nham entrado na sala. ceComo
ei les estão res pia ndescen tes
de ventura»! murmurei-te ao
ouvido... Tu coraste...

Cláudio * * .
Coraste, sim. O seio arfava-

l» V. ...
Cláudio * * .

-Arfava. sim, como agora.
linhas as máos frias. Aque-

ci-as com um. dois, três, sei
lã quantos* beijos! Beijei-te»
depois, o pêcego do rosto. De-
pois, o medronho da bocca.
Depois...

»»,
¦** • *t

V

-Cláudio...
Estavas decotada... O seio

arfava-te ainda mais.*. Desviei*
ao de leve, as rendas do de-
cote***

-Cláudio*».
-Beijei-te, beijei-te muito.

.Nunca mais me sahiram da
mente t do desejo dois pe-
queninos morangos, boiando
num tepido e perfumado mar
de leite.--

Am] ¦_.ÈmP1mmV'mmW^ *Vm^mm.
Belri-r-f W^mãma m.
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A exma. sra.

Petrina Barbosa

da Silva, virtuosa

esposa do sr.

Veridiano Teixei-

ra da Silva,

fazendeiro em

Celina.

*F
- Cláudio».*

—Olha : foi assim... assim...
E uma nesga de luar, çnan<

do-se pela trepadeira do ter-
raço» fazia, na meia escuridão
da noite, entrever duas formas,
pequenas e rosadas, sobre um
fundo branco de neve, que os
lábios de Cláudio sentiam mor-
no» e eram como dois peque-
ninos morangos, b o i a n do
num mar «ie leite, tepido e
perfumado...

• «

No alto, zs estreitas pisca-
vam, muito attentas. muito eu-
riosas . .,

Alberto Carrilho

::

i

f
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FEMINEA
(Conclusão)

::

i

chão mna peneira de sequi*
lhos... d/ uma verdadeira re-
VOluçftd na cozinha, SOb OS ri-
si nhos contidos das primas e
amigumhas, decerto pasmas
do estouvameuto.

Todas as tardes, após o jan-
tar. iamos ãs trezenas, na ca*
pella ao lado, e voltávamos á
casa, em bando rumoroso. j>ara
o serão. DeVO di/rr-tr que as
meninas daqui não sâo láo in*
genuas como nos fazem crer:
aproveitam os serões, como
nos os assustados, para encon*
trarse tom os namorados. De
vr/ em (juamlo alguma vae á
janella «vèr o lu.ir...» tle uns
hellos olhos, qüe s< íntillam no
terreiro, fingindo-se muito oc*
cupados mn suspender lanter-
mnhas aos arcos dr bambu*,.

Afinal, chegou o grande dia
da festa. tirando pm ir <la noi-
te anterior fora passada em
claro: as moças a revestil os
altares tia capellinha com os
alvos linhoS rondados prlas
suas mãos habilidosas, a diri-
gir alguns rapazes, queentran-cavam prlo tr. to abohadado
os feslões dc grandes rosas de
papel: as senhoras a auxiliarem
ti ti ÍR no arranjo C drroraçâo
dos dôrrs rm \ istosos Castel-
los dt> papelão, e os rapazes
no terreiro, amontoando bata-
tas. enfei.xamlo cannas, trans-
portando saccos de aipim, que
seriam assados na formidável
fogueira de grossos troncos,
(jue erguia para o céu o vulto
impressionante, qual uma pyraindiana dos sacrifícios.

Manhãzinha ainda, já des-
|>ertnvamos mn sobresalto, ao
alegrr bimbalhar do sino da
rapella. Mais alguns volteios
alvoroçados prla casa, e uma
corrida loura ao jardim, que
despojámos inteiramente, tran-
sportando para os altares as
fartas braçadas olorósas. Cou*
béra-me. romo honra excelsa,
a ornamentarão do altar do
padroeiro. Retirei todos os va-
sos contendo flores rigidas de
lã. de canutilho, dr papel pra-
teado, e, escolhendo todas as
rosas rubras que encontrei,
rom ellas llori profusamente,
de alto a baixo, o altar singelo.

O Ton iro entrou na capella
quando eu, já ao fim da tarefa,
acabava de atulhar com dois
immensos ramos unssolcmnes
jarrdes tle prata antiga, pre-
sente de noivado do vovô â
vovô, e. ao vêr aquelle esten-

dal tle purpura vieejante e o-
dorifera, disse, enlevatlo, em-
quanio me auxiliava a erguer
os pesados vasos : «Linda, lm-
da ideal Bem se vé que aqui
andaram suas mãos» prima».
£ eu me senti feliz, feliz como
nunca o fora, ao ouvir os re-
buscados galanieioà dos alma
fadinhas dos nossos saldes.

Depois da missa festiva,
para a qual vieram de longe.
a pé, a cavallo, rm carro de
bois. iodos os devotos, foi
servida, ao ar livre, uma faria
mesa de café e doces a todos
os romeiros. Foi o início da
comezaina, que se prolongou
em almoço, janlar e ceia. Após
o jantar, na enorme sala mo-
bjliada de jaearandá, com os
grandes aparadores a verga-
rem ao peso dos manjares ap-
j)etítosos. contidos nas largas
travessas e terrinas. após os
infnllivoís discursos do padre
e do professor, accendeu-se a
fogueira, começando, então, o
delírio dos fô^os e dos balões.
Fora, no terreiro, gemiam as
sanfonas, em poíkas e valsas
antiquadas, eeterente rodopia-
das pelos pares rústicos cS
moças de vestidos brancos,
muno engommados e atavia
dos de laçarotes, um galho de
bogary ou perfumoso cravo
no cabelto negro, luzidio de
pomada de cheiro ; os moços
de roupa de brim ordinário,
lem,o colorido no pescoço, á
guiza de collarinho, e largos
chapéus dr palha a sombrear
as Faces co radas tle prazer.Ne vez em quando inter-
rompe-se o baile dos colonos
e dois cabras enéras, abraça-
dos aos pinhos, saltam no ter-
reiro e tomam posição para o
desafio. Lambem nós, que na
sala dansavamos ao som de
mna orchestrazinha, corremos
ás janellas, a ouvir o duello
cavalheiresco e poético, em
que, nâo raro despontam ri-
mas soberbas, desvendando
almas tle escól, sob a rude
blusa dos campeiros.

Contaganlo pelo exemplo,To-
nico toma também o violão, e»
no jardim, á sombra amiga tle
frondosa magnolia, que. tie
quando em quando, íesparze
sobre a sua fronte altiva uma
pétala períumosa, emquanto»
por dentre a densa ramagem,
o luar escorro para o chão em
moedinhas argenteas. sua bei-
la voz solta aos echos tia noi-
te a toada plangente de uma
modinha amorosa.

A' sua frente, segura ao poial

brazonado, sentia-me invadida
por uma estranha e deliciosa
emoção, e, ouvindo lhe a voz
forte e harmoniosa, vendo lhe,
ao pallor da lua, o fulgor dus
olhos negros e carinhosos, que
me envolviam em profunda
ternura, já nâo conseguia evo-
car a imagem empailideeida
daquclles olhos verdes» <*côr
dr esperança, que atraiçóa».
(jue vivem a cumprir na terra
um fadario de perfídia...

Não é verdade» querida Lu-
cia, que o velho dr. Viveiros
é também um bom medico das
almas V

Lm longo beijo tia tua ro-
mantica

Létia.

::

MUNDANISMO
Soiemnizando o anüversa-

rio tle sua fundação ea possede sua nova directoria, o Club
Victoria oflfereceu aos seus
associados, a \b do mez decor*
ndo, uma elegante reunião
danscmte, precedida de sessão
solemne»

A festa foi regularmente con-
corrida e altamente distineta.
Chamaram a attenção pela sua
belleza as toi lei tes tias senho-
ras — Aitilío Vivacqua, em ge-
orgette branco, opulentamente
bordada de lantejoulas mula
cores ; Amynthas Santos, gra-
ciosissíma, em georgette coral,
profusamente franjada a vidn-
lhos: Moacvr Ávidos, em ge-
orgette bois de rose, palhetado
dc prata ; Heliomar C da Cu-
nha, delicadíssima toilette em
radium branco, túnica e capa
em longas franjas de retroz.
Senhoritas Carmen Debíase,
fourreau em lamé rubro e pra-
ta, saia e elegantíssimo bolero
em finíssima renda rubra; A-
layde Der tnzu georgette verde-
jade, graciosos folhos plisses
e delicado bordado a matiz.

Foi alvo de mordazes com-
mentários. realmente mereci-
dos, o mau gosto que presidiu
á ornamentação do salão, liou-
ve, explicaram-nos, a louvável
intenção de oceuitar o mau
estado de conservação do te-
cto e das paredes, ü resulta-
do, porém, foi absolutamente
contrario ã intenção : aquellas
pseudo guirlandas tle trepa-
tleiras mal brochadas deram
á sala de baile um aspecto
rastacuera de grêmio tie pes-
cadores, em completo deshar-
monia com a distinção tios de-
cotes e smokings.

Flor de Sombra
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MODA MASCULINA
PN I KAM( ),S em pleno invèr*^ no. nessa estação linda-
mente fria e agradável,que pos-smmos no nosso Brasil, onde
absolutamente náo temos a ne-
vada insupportavel e o ther-
moinelro abaixo, muito abaixo
de zero. Estamos em plena es-
taçâo elegante. No inverno,
mais agradável se torna paratodos os cidadãos, o uso dos
vestuários elegantes. A roupa
é en vergada com prazer, por-
que todos sentem a necessida-
de de se agasalhar, e dessa
necessidade nasce a elegância
verdadeira, que tem o seu re-
guinte ua estação invernosa*
Todos usam com facilidade»
sem mcommodos, os eollari*
nhos engommados, muito du-
ros e brancos, que são quasiinsupportaveis no veráo. Toda
a gente pode vestir com pra-zer um terno do casemira» usar
um elegante chapou de feltro»
usar umas elegantes polainas.() frio d.i ensanchas ao uso
dessa indumentária. Para asfes-
tas dc rua, para os passeiosde praia, para as soirees fami-
liares e ultra elegantes, parao theatro, a estação é inçontes-
tavelmente a mais propicia, a
mais seduetora t á melhor.

*

l ma (Ias peças do vestuário
masculino, mais cm voga du-
rante o inverno, c incontesta-
velmente a polaina, que, ao
mesmo tempo que agasalha o
pé desprotegido pelo sapato,
dá também aquelle, ({uc a usa.
um aspecto elegante de alta
distineçáo. Entre nós, entre-
tanto, bem poucos usam as
polainas com propriedade. Qua-si todos os nossos «petronios»
usam polainas. mas com uma
falta de gosto lamentável. Este
as usa comi calças de ilanella,
aquelle usa-as com um jaque-tão sem coliete, aquelle outro
as usa com um chapou de pa-lha. Ora, não se ])ide admittir
tanto attentado de lesa ele-
gancia, om círculos de cava-
I hei ros.que são tidos como chies.
Mas. perguntarão os leitores,
qual a cõr da moda para as
polainas? Todas ns cores, será

por certo a resposta* Quer a
côr seja o cinza, claro ou es-
curo, o marron, o café com
leite, o chumbo ou mesmo o
branco, todas ellas sâo e se-
rao as cores da moda. Nessa
matéria, a moda masculina e
quasi ímmutavel. Mas saber
combinar as cores com a rou-
pa. e o segredo do elegante,
do homem que se veste bem.
Quem usa polainas. presume-se sentir frio, ou querer aeom-
panhar a estação. Ora, as cal-
ças de ilanella, o chapéu de
palha, a falta tio coliete de-

jm WÊ- "¦'¦ Bk
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Francisco Mello,
nabii cirurgião dentista c

pianista, residente em
Antônio Caetano.

notam que o cavalheiro nâo
está em trajes outros queverão. Veste-se a calça de (la-
nella, com muita propriedade,
nos momentos desportivos, no
inverno, substituindo-a, no ve-
rão, pelas calças de linho bran-
co. Mas vestir calças de
ilanella, com polainas, inda quebrancas, é gaffe* imperdoável
crime de lesa elegância. Quemdesejar um aptotnb perfeito,num terno cinza, claro, numa
tarde de inverno, não muito
fria. não terá mais que calçar
sapatos de verniz preto, meias
cinza ou pretas» devendo usar
camisa de peito engommado»
sendo elia branca, ou de cõr»
e neste caso, dc listas hori-
zontaes* de preferencia em
tom acinzentado ou uma nu-
ante igual a gravata, que por

-_••

sua vez será discreta, embora
alegre, Em qualquer dos casos,
o collarinho deverá ser bran-
co, espontado ou á Santos Du-
mont. E as polainas? indaga-
rá o leitor. Estas poderão ser
ao gosto do cavalheiro, que
poderá usai as brancas» dc
preferencia dc lona, com cha-
peii de feltro tao claro quanto
possível ; cinza claro, com cha-
peu também de feltro, no mes-
mo tom, ou ainda café com
leite, bastante claro, aeompa-
nhando o chapéu a mesma to-
nalídade. As polainas não de-
vem nunca ser usadas em cõ-
res mais escuras que o trajo
que se veste. Dão má impres-
sao, offendem ao bom gosto e á
vista, como um chapéu de pa-lha com uma casaca. As po-
lainas brancas, salvo quando
usadas conforme dissemos oci-
ma. sâo de uma cerimonia nl
tra elegante. Para um casa-
menlo, onde o trajo seja o
írack. por exemplo, umas po-lainas de lona branca, aeom-
panhadas de coliete de phan-
tasin, onde o branco predomi-
ne, luvas brancas e cartola,
dâo um ar solemnissimo a
quem assim se vestir. K por
ahi além vae a escola de bem
vestir, que nâo ésomente usar
boas e bem talhadas roupas
feitas com tecidos e cores da
moda. Vestir bem e com ele-
gancia, ê usar o trajo cont har-
monia dc cores, com sohrieda»
de, co:r. nat ura lida fie e sobre-
tudo com uma dose muito gran-
dc dc bom gosto*

Aqui, nestas linhas ligeiras,
encontrarão os leitores algu-
mas opiniões sebre o modo de
bem trajar, opiniões essas quevamos beber semanalmente em
figurinos ingtezes e america-
nos, incontestavelmente os reis
da moda masculina. E por cl-
les, fuigamo-nos habilitados a
dar acs leitores, de accorclò
com o programma da «Vida
Capichaba»» as informações,
que nos forem pedidas, acerca
do assumpto desta pagina.

Petronio

• •
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RECORDAÇÕES D O CARNAVAL
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Em Santa Theresa, as exmas. sras. Ida Finamore. Maria Bomfim e PraiaMartins, travestidas de apache e ff/_o/e./es no Carnaval deste anno
AMIGOS !

:s

f

Amizade procedida de comer
e beber e passear juntos nâo
merece o nome de tal, nem
pode ter firmeza. Assim o con-
vence a razão e assim demons-
tra a experiência. Mas, de mais

a mais, cucamos os votos da
autoridade sagrada e profana.Primeiramente o Ecclesiastes:
«O amigo sócio da^mesa não
o acharâs comtigo no dia da
necessidade.» S. Gregório Nan-
ztazeno, ajuntando evste signal
dos amigos falsos com o outro

w
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i
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que dizíamos dos verdadeiros,
escreveu;

»Oe amigos bons estimação -m f»?tt*For prova de perígos, não «ia taça.*-
Bh o ditado*: Ferve a atui-zade si u panelta ferve».

Manoel Bernardes
(Nova Floresta)
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«^ 11 noite cheia do esti ellas, ires
2^ 1 gnomos se encontraram.
^S II O primeiro falou :
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sa. I Ia crysanthemos côr <lo
sol. papoulas côr do poente»campamjlas nznes e oampanu-
i.ts brancas»»*

Que alvoroço nas Folhas e
nos ramos!...

Esse cheiro quente e prrfu-ado. ah !... não é o cheiro das
rosas*.. Conheço esse aro-
ma... E1 o aroma dos beijos dos
rapazes e das raparigas... Nâo
ha lírio, nem cravo, nem bo-
nina, que tenha um cheiro às-
sim :... i ma vez, junto de uma
fonte, vi um rapaz beijar uma
rapariga. Toda a terra .tremeu.

Foi como um relâmpago de
doçura e de Felicidade. Eu pro-
prio, que colhia um pouco «Ta-
gua em tim balde cie prata, senti
quc alguma cousa estranha me
deslumbrava e vi essa maia-
vi lha tmmortai e infinita, que ê
um beijo de amor!...

0 segundo Falou :
-Que linda é a torra I Tn

tens razão, os homens devem
ser Felizes. Olha para as folhas,
estão cheias de pedras pre-ciosas...

Ao luar. o orvalho espalha
o seu lindo thesouro peloscampos. Mas, mais carinhoso
e bello do (pie o orvalho. o ho-
mem, algumas vezes, também
põe uma jóia sobre as folhas
verdes. Uma vez. vi um
hndo jovem de olhos dourados.
sentado junto aos manacás Oo-
ridos. Elie tinha nas mãos uma
rosa vermelha, (pie desfolhava
lentamente. Em cada folha da
rosa desprendida, eomo um es-
tojo encantado, elie deixava ca*

V k \
pedra lumino- I fl —Ja

se foi eomo um ¦ U *^1 ¦
lo chão um ro- H m ^J»
as. Senti que ¦ m ^wtranha me des- ^ÊW ^E>^-

essa mara vi ha ^gr ^F~~

lll
hír dos olhos uma
sa. Quando elie
Sonho, havia pesario de lagnm<
alguma cou>a es
lumhrava e vi
irnmorlal e infinita, que é uma
lagrima tie amor L.

O terceiro falou :-Oh ! E* linda a terra e os
homens sâo felizes... u beijo e a
lagrima sâo lindas e preciosascriações, mas o homem
tem maior thesouro. Oma vez,
na primavera passada, poracaso, vi uma linda festa. Ha-via musica e muitas dores e
muitos rapazes e mintas rapa-
rigas. Pareceu-me que o sol
nào nascia mais lá longo e
Sim ali. perto de mim, naqurl-
Ia alegria, naquella luz táo
nova, ftaquelte calor, Com guir-landas de rosas os rapazes al-
gomavam us pulsos das rapa-
rigas.., I m rapaz estava, no
entanto, sentado longe dos fie-
mais e sorria docemente.

Km s< ns olhos, ontle me de*
brucei como os narcisos se de-
bruçam á beira azul de um
lago. pude vêr todo um the-
souro phantastíeo. Já dera o
grande beijo, que perfuma a
terra, já desfolhnra a rosa se-
meada de brilhantes. Parei es-
pautado ante aquella immen-
sa e verdadeira felicidade, sen-
ti que alguma cousa estranha
me deslumbrava e vi essa ma-
ravilha melhor que o beijo quemorre, melhor que o pranto
que se evapora, immortal e
infmíta—que é um sonho de
amor !...

Depois os três abriram as
asas de seda e voaram paraa festa das mariposas e dos
pyrilampos.

Arnaldo Taba
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Oual o melhor dactvloqrapho
do F.stado ?

A essa pergunta interessam
te pretende a Escola Remigton»
desta (idade, i\,\x uma respos-
ta «alegórica em janeiro pro-ximo com o grande com urso
de dactylographia. «pie vae
realizar pai a esse fim.

Será (SM- um magnífico en*
sejo pnra n demonstração po-
sitiva d<> nosso adeanlarnenio
nessa uulissima especialização
da vida moderna,

E o com urso, habilmente lan-
çado. < mn o patrocínio da Casa
Pratti a cujas continuas e vul*
losas realizações ninguém mais
nega reconhecimento e louvo-
res. interessar;'! a todo 0 Ks-
tado. do forma «jue, quandoelle se reah/.ar, teremos ense-
jo de assistir ao mais concor-
'ido e curioso dos nossos cer-
t a mens públicos.

Haverá, para os victoriusos,
di verses pi ern ios, entre os
quues oma excellente maehina
de (si i o\ er A\ migton,

D. i c i \ I o l: i o j > h o s. j• i j, < i s t (i $ !
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lima, graciosa

filhinha do nosso

amigo

Otto Ramos,

desta cidade.

Senho r i t a

L e o n i I d a

Santomaso.

diplomada

em dactylo-

graphia, fi-

lha do sr.

Giovanni

Santomaso.

empreiteiro

construetor

em Jucutu-

quara, nes -

ta cidade.
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Orphanato «Jesus Christn, Rei»

No dia 26» cie accordo com
o que fora noticiado, realizou-
se a inauguração das novas
dependências dessa grandiosa
instituição de caridade, que
os esforços incansáveis, a te-
nacidade perseverante e victo-
riosa do Padre Leandro DolV
[Tomo vão transformado na
mais formosa e promissora
realidade.

A quantos têm tido a oppor-
umidade de visitar os altos de
São Francisco, onde se vão
construindo os bellos pavilhões
para asylo e officinas dos or-
phâozinhos desampa rados,
vêm lhes» espontâneos e sin-
ceros, aos lábios, os maiores
louvores â iniciativa do piedo-
so sacerdote, em cujo coração
bemfazejo a fé christã tem leito
germinar os frutos evangélicos
do trabalho bemaventurado.

Ào Padre Leandro, nossas
felicitações»

s:
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Grupo de senhoritas, qu
decisivo

Dr. Eugênio de f^ssis

e, no mez passado, para fins de caridade, levou a effeito, com
êxito, nesta cidade, a graciosa festa das violetas.

-•*••?•-

O R P H A AMPARADA

Os amigos do major
dr. Eugênio de Assis,
residentes na cidade de
Alfredo Chaves, onde
elle se encontrava no
dia 30 dr maio p. lindo.
aproveitando essa data
em que completou IS
annos tle bons serviços
prestados á Policia tio
nosso Fstado, o em re-
gosijo a ter se diploma-
(lo em Direito, offe**e-
crramdhr um lauto jan-
tar, no hotel I illin\ no
qual tomou parte o que
de mais solorto ha no
munieipio.

() capitão I domingos
Luz fez um discurso.
alludindo ao acto e of-
fereceu-lhe, em nome dos
seus amigos, um custo-
SO anel dr bacharel.

Também oraram os
dis. Josias Sorreá e Jo*
sé Firme, confraternizam

'—  — ¦
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do com a homenagem
em favor do dr. Euge-
nio de Assis. Este res-
pondeu agradecendo.

Entre os presentes no-
tamos os srs. pharma-
ceu tico Lauro F. Pi nto,
Luiz Viüar. I*. Bonacos-
sa, Luiz Saudino, Juiz
de Direito em exercício:
Isaltino Siqueira, tabel-
líão; cel. Orestes Besso-
li, tenente Álvaro Har-
reto, capitão Domingos
Luz, Ag.uinal.do Villar e
outras pessoas.

A* noite, houve ani-
mado baile.

A menina Lisette Leitão, de 8 annos de
idade, orphã que o generoso general

Antônio Pereira Leitão da Silva, recen-
temente fallecido.tomou pequenina, dan-
do-lhe o inicio de esmerada educação.

-Preciso de um em-
pregado que esteja aqui
quartorze horas por dia.
Dispõe-se a isso ?

-Pois não. Estive três
annos no mesmo lugar,
sem abandonalo.

-Onde ?
— Numa penitenciaria.

racoagrxxim^ xS
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Desde pepuenos, Alice e Alber*
to foram vizinhos e brincaram jun-
tos, crescendo como irmãos, De-
pois que ingressaram na socieda-
de, viram-se naturalmente forçados
a manter entre si uma linha de
condueta, que os distanciava, des-
agradando-os. Isso contribuiu, co»
mo era natural, para que se de.se*
iassem com mais força, e breve a
imprensa dava publicidade ao seu
noivado.

Eu sempre os via nas alamedas
ensaibradas do jardim publico do
bairro, caminhando a passos lentos,
minto unidos, deixando transpare-
cer no seu todo um* alegria inti-
ma c feliz.amiíi dessas alegrias que
parecem transbordar contaminando
os outros, alegria de privilegiados,
cios que sentem a belleza na vida
e o pleno gozo de vivel-a. E eu os
seguia, satisfeito tambem, com um
longo olhar de inveja innocenle.

Para Alice a vida era já, por si
gó, um presente de deuses. Hasta-
va lhe o noivo —tinha o mundo nas
mãos. A felicidade íel-a creança
de novo, garota co no antes,

A' noite, nao sc deitava sem quc
se remirasse ante ao espelho, toda
faceira, cheia dc garridice, com o
pensamento no noivo. Estudava
altitudes séduetoras e ensaiava sor-
risos e olhares, que o agradassem
e prendessem, lí quando queria
avaliar, por si mesma, o poder das
suas graças, voltava ao espelho as
costas, e por um momento eoncen-
trava o espirito para alhear-se de
si mesma, tornando-se fim juiz á
parte, integro, insuspeito. Voltava-
se ao depois, lentamente» para fa-
zer com segurança o julgamento
do rostinho mimoso, que esperava
ver reílectido no polimento do vi-
dro. Mas lá encontrava, a seu pe-
sar, o semblante carregado mun
tom sombrio de inquisidor, Kia-se,
então, da sua creancict e eom um
salto ligeiro se atirava ao leito, es-
condem lo nas rendas dos traves-
seiros o rubor innocente, que lhe
aflorava ás faces.

Numa dessas irias manhãs em
que o vento sul assovia em lufa-
ilas rijas, impellindo finos borrifos
impertinentes de chuva, empanou-
se-lhe um pouco da alegria. Ama-
nhecera com o peito dorido, sae-
cudido de continuo por uma tosse-
zinha secca, que lhe feria a íarvnge.
Mas nâo deu grande importância
ao mal e poz, apenas, ao pescoço,
um chalé de lã. O noivo pediu-lhe,
solicito, (pie não se descuidasse, po-
dia o mal augmentar. Riu-se elia.
comtudo. achandodhe graça. A tos-
sezinha, no emtanto, não a quiz dei-
xar, e na manhã seguinte viu-se for-
cada a ficar no leito, tintando de fe-
bre. Chamado com urgência, veio
vel-aum medico vizinho. Examinou-a
demoradamente e receitou-lhe os

•>» # -—O mm ii'i -¦¦-¦ <¦»— • -*m
• lV SY\
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«Vida Capichaba», n

primeiros medicamentos, pedindo -
lhe, antes de sahir, que se deixasse
ficar no leito, guardando-se em
absoluto do ar irio, que soprava
i o r a *

Longos dias, tristes c penosos,
ficou Alice no quarto, numa luta
contínua com o mal» que lhe magoa-
va o peito.

Só o noivo, ás tardes» lhe dava
um pouco de alegria e de animo
eom a carinhosa solicitude dos seus
cuidados,

Quasi dois me zes depois, Alice*
levantou-se» ainda fraca, toda en-
rolada em pannos de l t, agarrada
ao braço de alguém de casa. De-
pressa lhe voltaram as forças, mas
a lossezmha secca, impertinente,
não a deixou. Sacudia-a a espaços,
ferindo-lhe a larynge» cansa rulo-lhe
os p u 1 m õ e s. C> s p a es a p p r e h e n si v <. s
quizeram leval-a a um medico de
nomeada. Alice parecia tambem
estranha áquella tosse secca c pertinaz que os médicos não sabiam
curar. Longas horas se punha a
pensar na sua doença, naqueüas
dores íinas, agudas, que lhe dei-
xavam dorido o peito. Lembrava-
se que uma sua prima morrera as
sim, tuberculosa. Entáo extremecía
de pavor, contrahindo o corpo ma-
gro num medo atroz e pungente,
que lhe punha visos de loucura nas
pupillas enormemente abertas. E
carecia-lhe esvoaçar, na meia som-
bra do quarto, ao seu redor, em
circulos macabros, o phantasma da
tuberculose. Encolhia-se mais. aga-
chava-se toda, amesquinhada pelo
medo. Fazendo-se humildemente
pequena num canto do leito, paianão lhe ver a caveira horrível, com
os longos dentes bamboleahdo á
mostra, num riso enorme, in termi-
navel, satânico tie gozo. Depois
vencida, exhausta»distendia os mem-
bros num abandono lasso, entre-
gando-se toda ao eutcllo da morte.

Eis por que terminantemente não
quizera submetter-se ao exame dum
medico.

Para que V—pensava elia. Lara le-
var a dôr aos corações amigos e o
asco aos indifferentes. E Alberto V
Talvez tema o meu mal e covar-
demente se afaste com um pretexto
futil, Mas, não; Alberto é um cora-
ção nobre, nâo o fará, nao será tão
vil. Mas eu» eu não o nosso querer
junto de mim. Si eu sou tubercuío-
sa... Meu Deus ! eu sempre vos obe-
deci, fui sempre tão boa para os
que precisavam de mim. tão 5a-
mmWÊÊÊmmWÊmmmWÊKBBmmmÊÊÊmÊÊm. »» wmmmmmmmwmmmmmmmt

gênero, e o periódico de maior tir
Estado do Espirito Santo.

30 o y*ir

zinha,.. Meu Deus, curae-mc ? Mas*»»
como? si sou tuberculosa,,, tu-
bereulosa...

í m choro convulso e nervoso sae-
eudia-a toda. Depois, pensando no
noivo, acalmava-se. E, sozinha» no
seu quarto de virgem, conversava
com elle. De olhos semi-eerrados
estreitava o seu corpo ausente e
soluçava, tremula, baixinho, cousas
suaves* meigas, carteiosas» eieios
brandos, sentidos, magoadss. peda-
ços soltos de alma, gemidos do co-
ração, anseios loucos de virgem,
que lhe ía/áam arfar o seio branco
em sobresalto. E beijando nos ren-
dados do travesseiro os lábios do
noivo, fleixava-se ficar embebida,
pela noite em fora, na profunda
cbriez da sua dor*

Seu organismo moço não podia
supportar por longo tempo, sem re-
volta» aquella provação sem trégua,
Certa vez, deixando-se embalar
pelas palavras do noivo, ia-se-lhe
entregando num beijo de amor. A
tossezinha ferina veio trazel-a de
novo, cruamente, á razão. Sentiu
com nitidez, como si os visse, mí~
Ihões de vermc> microscópicos,
immuncl $. tnpudiando-lhe nas ca-
vernas do peito, íamelieos, vora»
zes, eareomondo-lhe» gulosos, as
vísceras rota*?, Teve asco de si
mesma, vieram-lhe vômitos de nojo
do seu próprio corpo. Ergueu-se
num npeto de revolta e seceamen-
te despediu o noivo com um riso
dan, e mau. que o desconcertara.
E para que não viesse elle a pro-
onral-a, chegando a couheccrdhc
o mal* atiromsc sofregamente a
vida» escondendo sob a mascara de
«rouge» e os recursos da moda a sua
miséria orgânica. Fez presa de cada
coração e de eada homem um ser-
vo. Eez-se conhecida e notada pe-
los seus amores nas rodas socíaes,
Xão se lhe conheciam, ao certo, as
paixões que tivera e a sua reputa-
ção perigava nu conceito publico,
Nenhum homem» no emtanto, pode-
ria gabar-se de ter beijado siquer
as pontas esguias dos seus «ledos
brancos.

Desappareeeu de súbito, e lon-
gos mezes se passaram sem que a
vissem nos lugares, que lhe eram
predileetos. Eôra-se, a conselho me-
dico. ern busca de um clima sào.

I
Tomo a vel-a agora, ás tardes»

palmilhando de novo, a passos lei;-
tos, as alamedas do jardim publico,
com um olhar abstracto e vago de
quem relembra uma desgraça phan-
tastica,

A sua tuberculose fora um pesa-
dello atroz» nunca existira» mas 11-
cara-lhe a dôr immensa e íwnda
de ter partido, inconsciente e sacri-
lega. a taça frágil da felicidade.

Robinscn Castello
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O ultimo invruif» norte-americano asse-
«ura vos completa .•xtiri-ar.lo dos rahcllossupérfluos <lo rosto, braços, rte. A i>eni-hoa Sarah ,'* o produeto ah* hoje exis-t"n(e para aquelle lim. Applleíii-o e nota-reis (pie oS cabelios s.lem eom as rai/rs* í>níro>í fícpihitorios em renda rm merrad<» mais nòo fazem quo cortar os cabo!-ios fazendo o rfíeiin dc uma navalha* Do-volveremos a importância, si não der o rc-sukado desejado.
rre;:*» do tui,,, 2()$()O0; |)P|0 Correjo%~i*ss< X)'). Depositários para iodo o Rra-sil: !••* DA SILVA XK\ i*S & CIA. -- ,vvcmlíi om todas as perfunuirias.Ul A Dl h.VK AVkKS, 27:! - RJ<> DF•' lAXKlKO :-

1'eleph. Xorte .tnítr,- -Caixa postai L>:WH< m íiverdís alguma informação de simllo;i l,,,,iir* podre. <lirigir cartas a Mme. K.ílarris, para o nosso endereço.)
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rreparado pharrnaceutico, oxelusivnmente vc-geínl o ha longo tempo empregado 'com 
onti-mas resultados no tratamento <lo impaludismosoi) todas as suas formas, geralmente ennho-

cidas por:
Sezões,

Maleitas,
Febres intermitentes,

Febres de tremedeira,
Cachexias paiustres,

febris, etc.

^Üs doentes tratados eom o emprego do «I.A-
VERÜL» fica,,,, desde a cura. imniunij.ad.is parasempre contra o IMPALCDISMO, ainda me>mo

[que permaneçam nos logres infestados ou pi-cados pelos mosquitos transmissores dessa nio-
lestia-0 ANOPHELE.

PROPRIEDADE DE
Einiliana Emery

Para encommendas e informações dirijom-so
a CARLOS EMERY Rua da Alfândega. 189—i

Telephone Norte, 220-Rio de Janeiro.
Em Victoria (E. E. Santo): - PHARMACIA

CENTRAL

íi!

Telegs.: «PRADINHO»

Caixa postal, 3867
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Os mais procurados consumidores são assignantes da -Vida Capichaba».
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PISOCl-HE SEMPRE
a filial Oa

raiataria Guaqabara
Rua 1- de Março, 34~Vidoria~E. Santo
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Allucinação de moco
O amor é o mágica dtattema

cí.is puros f irr.iíliítnícs iIJustf**.

Que dôr mysteriosa sofhe meucoração, por causa da mais deíica-da e da mais elegante e pequeni-na das boccas femininas, botão derosa. ((ne nasceu sorrindo; por cau-
sa de dois olhos castanhos e se-
ductores em que scintílla o azulattrahente dos myosotis !...

A chaga definhadora, que trago
nalma, não é porque elia seja se-vera para commigo, isso não! poisnáo me recusa, siquer um dia,
os seus olhares mágicos, 0s seus
sorrisos angelicaes, o aroma suave
e embriagvidor de suas trancas
douradas e lendárias! Mas é por-
que elia íaz o mesmo aos outrosnamorados ...

Dahi a dor flexível, que devora
misteriosamente o meti coração!

uma vez, numa tardinha azul de
primavera, vi-a num jardim: tra-
java um rico e encantador vestido
de lilás cm flor, formosa e fascina-dora, trazendo nos lábios nacara-dos o riso sublime das rosas en-camadas do Oriente; fitei-a, comtoda alegria, e assim ficámos esta-
Cionados por muitas horas nos es-

a-*.*-»
MMflMBHMM II II 

| ,

pelhos mágicos dos nossos olharesamorosos. 0 ancião do sol iaagonizando por t!nlre so|uços (}esaudades e os montes, adornados
paJIjdamentc eom os amortecidosraios frouxos de ouro cm pó, dei-ravom para todos um adeus com*mo ven te numa lagrima de saúda-de. gravado no espace rom raiosde luz e de amorí...

No nascente vinha despontandoa poética lua cheia por detrás riacortina nostálgica da noite, quedescia sobre a terra paulatinamcn-te... A portentosa natureza» o ei-
gante "¦»*•- ~ '-• "-

¦m-XlXm i.Jtl^: 1fmH»A..-n |

mar, o céu florido de esfrebIas luminosas, o homem cercadode lindas e volúveis mariposas, oamor, tudo, emfim, sorrindo numsorriso de delírio e de alegria, vi-vando de mãos dadas a lua
por ter apagado maciçamente atnsteza da alma da noite, que aterra pretendia dominar!...

Boquinha ern ílór dos meus so-nhos de loucuras, frutificados noleito amargurado do amor, co-mote chamas?!... Respondeu-mecom os lábios trêmulos e gelados-Chamo-me Juramento constante !.,*Romances de amor !
Triste de mim! Elia mentia, por-que acolhe todos os amantes a umsó tempo risonha e austera, dei-xando gravado eternamente no

*a»> ¦¦» r m • mm m ¦ -. .

meu espirito ailueínado o brilhosensual dos seus olhos feiticeirose a imagem attractiva de sua boc-ca pequenina e formosa, favo demel que nâo seceou f...
juramento infiel !... Amor frivoloeis o nome de tua boquinha emMor isso por que meu coraçãoverte lagrimas d ori das, ferindocruelmente o intimo de minha ai-ma em ehammas !...
Odeio, com todo rancor desen-treado do meio ódio, as rosas ru->ras do Oriente; as romãs dosajardinados bosques florescentes

porque nessas flores repugnantese nesses frutos malévolos veioa cor dos teus lábios em sangue!...
Em yao a lua cheia sorrindo ebeijando o seu amante 0 mar-alegra o céu, e o meu coraçáo demoço phantasista e sonhador, numeterno gargalhar em vrto, elia en-canta os namorados que seguemde mãos dadas pelas estrada°s so-manas, num murmurar voluptuoso

çom palavras doces, onde ó amorum. bárbaro criminoso e a vida,um ceu aberto !...
Assim, nesta allucinação de mo-ço, vou vivendo!...
Victoria—maio de 927.

Antônio Feu Rosa
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Os produetos do laborai rto «Sabão Russo »

SABÃO RUSSO
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Sj ^ (solido e hqmdo)
ornais hygienico,
saudável e per-fumado, contra
assaduras, contu-
soes, queirnadu-ras. dores, espi-
nhas,pannos,easr
pn, comichôes e
suores fétidos.

Amacia e embel-
Icza a cutis.

tè
liff.1 i! um ¦',...'' \f,,"'.,w Za '''' ~:'<-jA

f f, *--— . .. . " " * W*J»*—¦ -i _¦ i . i ¦ - - ¦ ¦ Al.. \ 'fscV^

üi
fii m**z£*. ^fta6ff.xTs^A)*.¦ilã!Fs~~ it:f":f a

ma, m g,©çç(ÈÍA.a-, -al
;D- • •, i -- Tr -SS* "1' 

Zzl "¦'^yzz*prz*'*rj: ^y**'/ '¦
- *^ .-¦¦ v ' V WWW i*i tri i mÍm-, 

•**¦*" — -* "^>'<i J«fc s..^a__. jmT:. LJBl^tM wAtwtw ám\,"*»" H;iF:'j- -UtM-*.*«.v. ¦^»uBI^|Tiflw.' í .^

\aBmo

HJ3L - <

MK • '

3S|Fr i
nmEgk

wESÊÈ'y/5-~ -2r

0 SRGREDO DA
SULTANA

Branqueia.refres*
ca, amacia e cm-

belleza a euüs.
Corrige os deíei-
tos do rosto, tor-
nnndo;o co m u
uma imageu; gra-ciosa, |
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Duarte, Beiriz & Cia.
-::

::-

;

VENDAS POR ATACA
Seccos, molhadas, írrrngcns, kerozene,

*

trigo c sal
Compradores de café cm larga escala

(*OH$igjiaç(7(fs, representações e couta
própria

l 'sinas 
para pitar e beneficiar

café e arroz

Navegaçào maritíma o fluvial
Representantes de diversos Bancos

germano Gerhardt
ttim#,&$a«fWk«KmÊmit^4mm. m*»0m*w*mmmm>iM

t»tJM^M'M,l«lii|MMMMlW«Mlli»M>|WMI>|lJLivros
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Ohnrs de Díreitò, Medicina, Pharmacia» Odom |
tologia. Engenharia* Agricultura.

Romances» Novellas» Contos, Poesias.
D i acionários.

Boas eacademações, próprias para presentes»
1 Completo sorlimenlü de livros escolares

¦ •'Ui * mÊOae

Eiliaes cm PI UMA E MONTE DEIXO
Malriz : na VILLA DE ICONHA

Eslado do Espirito Santo BRASIL

V'ieiro lascyr
m**n* * m« - -r r *¦»»* i

Kt.

Endereço iclcgraphico-ICONMA - P1UM.A
CÓDIGOS: RIBEIRO e outros

particulares
 - ii i i,i i u j, -»n

legitimas da fabrica "Victor"
\ oxophortcs, üramuphones, apparclbos falantes

typo «Kodnk».
Discos Victor, Odeon, Popular.

Sempre novidades,
Coneertinas, Harmônicas e Gaitas. Violões, Vio-

Ias. Bandolins e Cavaquinhos»
Bueordoamento, methoclos. etc.

-?#•• *¦?*-¦

Rua Jerônymo Monlelro, n. 7
VICTORIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
*•
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Iropnetaria dos ferlilissimos terrenos do valie do Rio Doce, dotados(lc maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. E. Victoria aMinas, a 6 horas da capital do Estado, e também do.s valiosos tem-nos do Caparão, no municipio do Alegre. As vendas são feitas a di-nlie.ro e a longo prazo, em lotes de 2.5 a 30 hectares e em áreaspara lazendas, medidas e demarcadas, em condições as mais vanta-
josas, tendo, principalmente, o obiectivo da colonização,
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Directores; Dr. Attilio Vívacqua e lidefonso Brito
? * 9 «• - » Man • «
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ornmções: Em Victoria, com VÍVACQUA, IRMÃOS & Cia.
ESTADO IMS kSPIfftlTO SANTO
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evista Dublica annuncios tão baratos e úteis quanto «Vida Capichaba».
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vJ v_y ES PORTIV O
NESTE NUMERO -ULTIMO «COUPON ?>

-MO.\ll„ ,\ h\IWh(lA Dos I 'K'l..;.\| !, )S
Qual o mais querido

Quem
Quisemos estabelecer uma boaOpportunidade dr sc avaliar. ™,„segurança o grão do animação

que o sport já conquistou nomeiovictorieiise.
.Não precisamos traçar a apoio-

gia desse enlhusiasmo numa %o-ca em qne 0 mundo inteiro nro-Clama a necessidade de 8e fazerintensamente, o desenvulvimemo
pnysico em ambos os sexos, paraque se criem c se multipliquem cria-turas alegres e fortes, do, alma eüe corpo. São raras as cxeepeôesdos que se obstinam em neg-ar pro-veito aos exercícios esportivos Fa esses não nos dirigimos.

ínosso propósito é, apenas, de-monstrar aos leitores dc outros |J-gares como .se desenvolvem, numambiente dc francas sympathias.os par/ náutico e o bretão nestaCidade, abrindo, nesse sentido, umconcurso, quc encerraremos hoje
para respectiva apuração.Aos detentores dos primeiros lu-Mares serão .offerecidas, talvez nopróximo N de julho, solénne:nentc.valiosas recordações do «ertnnien.
Wg ht,J<* se encerra.

Jara dar á entrega desses pre-mios brilhante realce, resolvemoscommemoral-a com uma flora li-tcraria, (pie sc realizai á no theatro«lírios Oomes» e da qual partici-

ciub de «foot-ball» dc Vietoria
será o Rainíui do sport victor

parão precíaros elementos do nos-sa vida intellectual. que coílabo»ram nesta revista, senhoritas lizaDessaune, Havdée Nieulussi. CÍí~meno Borges da Fonseca, NiloBruzzn (..»arcia de Resende, TexH<ra Deite e Alberto Carrilho.
L como esse concurso, embora

uroeuraudo demonstrar o grandeinteresse que nos causa o progres-so esportivo, seria incompleto sem
que.no mesmo tempo» proclamasse,mos qual a senhorita a qbem deveráser dado. nesta cidade, o scepirode Rainha do sport ate a prima-vera de I92«. resolvemos inquirira respeito os s/xtrlsmeu e seus aí-íeiçoados. desta Capital.

Eleita, por maioria de votos, aventurosa soberana do sport vi-ctoriense, será certo que todas asnossas associações esportivas, num
gesto de pressurosa vassalla^em
render-lhe-ão. de maneira inesque-
cível, suas homenagens.proclamais
do-a protectora honorária dos seus
destinos.

O coupon, para o voto, está nasecçào de aununcios E SO' O EF-CEBEKEMOS ATE' ü DIA 7 VIN-DOURO.
APURAÇÃO PROVISÓRIA

FOOT-BAU. :
Ciub 292 votos

'' I. o dc Nega tos?
lense

147

1*1

3oo votos
*. *",»»

r>3 -«
15 «

Rio Branco, O.JO

Vietoria F. Club ....
S. Antônio. .......
Dangú ... 
Sâo Bento .......

EE( ],\ rAS
Saldanha da Gama. . .
Alvares Cabral . . . ,
Náutico Brasil. . ,
Piratininga

RAINHA Dn «SEUET^ VI
CTORIENSE

fnah Coelho .....
Carmen De Bia.se .
Aldinha Machado. . .
Judith Teixeira ....
Elza t loerhinger . , ,
Heiíida Carloíii ....
i Hva Simões

< irneincíü Bapíistelia.
liza Etienne Pessaum
Undina Freitas ....
Krsilia Baptístella. . .
Leonina Oabeira . .
Adilia Moniz Kreire .Cely Proença .....
Doiores Brandão. . .
Maria Busatto
Myrtes Dessaune. . . ,
Irene Rezende
jurema Coutinho . . .
Alda Teixeira
Jacyntha Zamprogno . . .
Maria de Lourdes Furtado
Olga Caríoni. . . .

¦U

vul o
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Nas officinas graphicas da «VIDA CAPICHABA»
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cxeculam-se, csmcradamenle, con, presteza c a preços sodicos, quaesquer frabaíhor^olraphíws
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Serviço esmerado de «clichês» -r ^- .
, _, ,es Typagem elegante Gosto ArtePapel de Ia qualidade 'mZ^^ZMachimsmos modernos

/Vao mande executar suas encommendas, sen,, primeiro, examinar nossos orçamentosCa.xa postal. 3853 Telephone, 257 - Rua José Marcellino 56 VICTOR.A E. E SANTO
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[^ MAO FAÇA Í55011
SYPHJLISÜ!V.

UMMtTON ! CHAtíAS! IiNVAUDEZ! ltll Kl AUTISMO !
Km*).11 AN! DOKNÇAS DA IM1.I.K !

UM HORROR!!!
TENHA PENA DOS SEUS FILHOS -

nu-í» .|f h-ti-mon* .*,>,,tA»,> Sjijr, irm soltrircis, 4uf(|ult'it'Atn iti»ttnv*tf »c-e?*•',»•*„ fit"at'íini çntis rff.t.s *cbfonH>is. Ki4* íi tHf.nct |»or que->w „«*•*. sujtrciíi -..rm saber ;i qur atínbuír a causui. nessas c;i.**t>*
- - COM O USO DO -

»¦«*«¦¦¦ w.M>*M*MM**<v*«*.iik-M<aT.i ,, AvtnMBMKnttcW>ta*_,.._lHkMiii.^i_^L- JI^KS F

ELIXIR E COMPRIMIDOS n -.:-.-, ¦¦.--,¦¦
!? — (.) sangue limpo d»* impute/as r be?n o.star ^rnú.

I>csappnrecímeufe tir* espinhas, rr/ernas. majpròos, furuneulos» eoeeiras. feridas Lira»vas, bnubuc. vir.
Sr f>esappareeimeuto eomplrbj duRIIKI MATISMO, d/»res nos o,ssgs e dntty dr cabeça,( ¦k.^apparecinirnm das nKtnsíesiuenp phílilie; lodo*-* os teummodos d'* Fundo

syphililico.
U uppareiho uastruaníesíinal perfeiP». pojs o IvfJXüv f,l4w nau ,ea« a o estorna^ »•

nâo conluia odurem.

K* o tinir.» Depuram o qur Inn aUeslado d -s i h.equta»< . d«* r-.ppci.-tli r iks M|h(,s,M|.i py?f^
psia s\ philiíit a. I .it melado ¦•; . .". dr <- Ia. rvr. dv leveiv * dc PMe» sob fl- 1!*».

NííTA : ai rmos ' d\Â'l IS um livrinho < t o, sobro a -vi.': ( HI i
4» a toda a pessoa que o uo^iqor

l'< duíos a í iALVÀO iS C().\lí\ CAI \

tio sangue

iwn.n

•8*
i
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% $f Ct 'iwhwuwiiiiM»iu.i>M>i**ri'**ii#-aii»i*)tw, * -¦ *•* rava -cm-w-t ••--•^*.»*f-íi»»-r..i-.,*.4-v.;í«**w•—..**¦>¦. i» * t ¦ ¦ "*y *¦**•« r jj >^5j 4ft T& tom* »-. .,- ¦ • -^ € d

"—¦'' "»<*" ¦ '¦«¦ *»¦»¦¦ l^-c ¦_ . .«, ».-ir- ¦«.«¦. ..¦..¦.¦r-.-^-w-,-^-—.— i i t^pw i. ,i . ¦ iiui.i*.... ¦—¦.¦—— i*..i w-w »¦! wwW'ii*»>WP.».i'»»'i ¦ niMWI»-*»*»^^.*»- vmvm *<—— Jf M

P, A RT71 I <f'^C'* 1 Oí ^lil A/ri t ma formula <mí |ii
segredo custou 24>0 contos cie réiu

i oar.A Loeáo Mrilhante v o m»dhor esperitict
as afioc<;t")rs eajularos. Xao pima porque nâo
lura. Nâc queima porque nàn emitem saes noeivus.
15* uma fórmula seieníiíiea do grautle botânico dr.

j Giound, cujo segredo foi comprado pnr 
'3ki contus,

| ^ K' rccornmendada [xdos principaes institutos
Sanitários do extrangeiro. c analvsada e autorizada
pelos Departamentos de Hygiene do Brasil,

Ia hrsappareeem completamente as raspas ,*
alfeeoões [jarasitarias.

2%— Cessa a queda cio eabello.
viA-Üs cabelios brauetis, df\^eorat ;: c,

lhos vuliam a còr natural primitiva
| dos o u queimados.

4* Nos casos de calvice Faz br av novos ea
bellos.

5v Metem o nascimotitt) dr novos cabrllosí
íjrancos.

oa —Os cabelios ganham vitalidade, iornam->c
lindos r sedosos e a eal^eça limpa e íre>ea.

A Loção 1'riihante - usada pela alia sociedade; de S. Paulo v Rio.

A* venda em todas as P-n-aiaa-, Pcríumarias
je Pharmaeias de I* ordem.

i*-*»^-!!»1 ¦¦wiiwiiii-^mw *^:*«i«^*.** ^c mim
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TfIVFíRA 9I d ! A CL 1 n A O*
'•r**-ií;j2^- ** ¦•íÇSiWtXSimrxx™.-----

LVA
íOMPI.KTO SORTIMIANTi) DK 1.01'- |
(.'AS, POUCKLLANAS. CKVSTAKS.j

KHKkACKNS. AKMAKINHO E
DKUCAS.

SECCOS E MOLHADOS

: Recebem gencros do Paíz á consignoção

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, S e 10

Victoria — E, Espirito Santo II
Bi . MM

- ¦ 1*

Dar annuncios a ^-Vido Capichaba» imporia em augmsnto cedo de lucro-
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— O caso que vou contar étâo verídico, como o ChicoChagas suicidou o Niemeyer,disse o Leobaldo Bento, agèi-
Uh<lo o roliço pandulho nobanco de cinco pessoas em
que iam oito. (O ! .-obaldo as-senta-se por (rês,..)—Ks ta v a m o s no Mosco-
po, continuou o artista, gosan-da a fresca destas magníficas
noites de junho, que tantas
saudades me faxem do meu
Purtugalehtm amado. Os ban-cos estavam repletos, (iramosuma roda de vinte e quatro,jornalistas, poetas, penetras,artistas» mordedores, esenpto-
res e piratas,Palestrávamos animadamente so-bre os assumptos mais palpitantes»eomo a amnistia, a nova cabclleira
dp Linhares, a cousirucçâo da pon-t<%. o preço das verduras, etc,
quando de nós se approxima oAntônio Feu Rosa, jornalista cíeonze folegos, que tanto apreciamos.

trocados os cumprimentos doestylo, recomeçámos a trepaçüo.
uá para as tantas, o Antônio,eom aquellcs olhos meio nepheli-balicosi perguntou:

t —Sabem que vem ahi o M dc
julho ?

—Que é que tcm?~indagaram,-Ji que c a minha data predí-tecta, Amo todas as datas bis-toncas. Só sei escrever sobre
historia. As coutas históricas me

-««¦MuaR.tr-;

tfiiT <J\x 'TA1*
M: * *- ¦'***"*, •r'#***íICf<*m

lil i , rÉfctN» ,*A"~\ \' '"I **. t \ 3
# i -1 * -lA ^^\ <¦/ 

/
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m "* i Sx, i '•: ¦ 1 . A *> pt**!**'* $Ajb
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im r '

attrahem, porque a historia c umafonte percnnal c eterna de conhe-cimenios vastos...—Bem... bem !—interrompeu umdo grupo. Que teremos em 14 de
julho?—Um grande acontecimento, res-
pondeu o Feu, abrindo o pafeh* ebrando um maço de tiras de papel.Nova proclamãçAo sobre osnovos direitos dos homens?

— Nâo. (Jm artigo meu sobre adala. Ila três mezes o escrevo.
listou na centésima quadragesimanona tira, e ainda na introducçâo.I m colosso! Fm suecesso!

O jovem jornalista Falava comtanto enthusiasmo do seu trabalho
que todos os presentes pediram"que o lesse.

fl ^^?i* tv U
I i, A A -zt* * Ç$f*Wffi&.. T
f*. ?a*£a \J>s\% ai(?,. •rr.-.;- ^ *Vv^\ jf

I ** i i i ^T
pi \ »B*^ èjft \ ^« S 4
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Desembrulhando a ruma de
papel e tomando uma gnrbo-sa attitude de orador romano,
* * J *S" «9 CJ. .

—Escutem, c so a introdu-
eçâo, Pela cabeça vocês po-dem avaliar o tamanho...

E começou*
A's tantas da madrugada, o

guarda rondante approxtmòu-
sc, tonto dc somno, do jorna-lista e tocou-lhe levemente no
hombro :

— Cavalheiro-.
15 o Feu continuava.

Cavalheiro, aítenda-,
E o homem lia...Cangado, o guarda bate três pan-cadínhas com o casse-tête na nucado historiador.

O homem devorava as tiras.
Impaciente, fulo de raiva, o ron-dante ergueu o braço e descançou-

o pesadamente na molleira do An-tonio.
—Cavalheiro !-Prompto! Que ha ?•O sr. guarde o resto para ama-ia. h prohibulo perturbar o so-ce?o publico. O sr. vá para casa,

ja nâo ha mais ninguém na rua...
h o Leobaldo, com aquelle risobohemio, concluiu ;-Náo vou mais ao Moscoso. Deus

me livre. O Feu quer continuar aintroclucção...
TIL.

¦cs — ¦ ¦»¦— II II

SORTE? !
NO

€^2 t?uno Popular»
Sociedade de sorteios

we-JH- *

A preferida pelos espirüo-sanfcnses.

(CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU RE-'¦I LAMENTO E O REGULAMENTO
FEDERAL

Sorteios nos dias 5. 15 o 25
cio cada mez

3$0OO é sua módica conlribuição mensal
TEM O SEU CREDITO FIRMADO

ENTR !¦ OS SEUS DIGNÍSSIMOS
ASSOCIADOS

Inserevel-vos I aoi!ita]-vos I

(AO LADO DO CABO SUBMARINO
VICTORIA

j.-n^nnifc.lfc vi

•S
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Ciom os correios

Mais umn vez temos necessidade
de vír declarar aos nossos assi
gnántcs que ha» todas as quinzenas,
por parte rie (piem está incumbi
rio da nossa expedição, a mais cui
fladosa pontualidade na remessa
dos exemplares» (pie Ilu períencem»

0 correto, entretanto, de quandoem quando, dá destino ignorado
a alguns pacotes com exemplares
desta revista, causando-nos essa
anomalia grande aborrecimento,
porque temos totlo empenho em
que a Vida Capichaba chegue pon-tualmcnte, sem falta de um nume*
ro, ás mãos dos que a auxiliam
com suas assígnaturas.

< ASA "JOANNA irAlíT "

Sob a direcçâo da hábil modista H
Mni''. Cavalcanti. acaba dr iuautiu-
rar-se» na Avenida Capichaba. sol
a designação acima, um ateticr d<
costuras e chapei s, montado com
sóbria elegância e dispondo de ha-
bois profissíonaes na arte díflici
de fazer realçar pela moda os e
cantos femininos.

I ¦ novo estabcha in: : ío ca .'•:
ciai dispõe lambem de uma seeção
de cabellereiros para senhoras e
está fadado a franco suecesso, da-
das as sympaihias geraes de (pie
a sua proprietária goza em nosso
meio.

•j-^Jitt^JefldSlm

MM j?3"*^*

LLOY OPHl R
SCHER
EMEN

¦mi "¦

'*¦$,

iXi^jà

frxfi

ISSO

•M**vrj»> ? Hm

Ha - ^^m^^^tW y W HV / * PI ^^k 1 B

B fl&BBBfl m^^^m_\r ^w^m\ I9k3l I^hh^^^I BÈhBF^ÉH^^ bb BBbUlâ. ^-^ hv ^S^s^fl bB bT h^-hYhYhhV

Sr X AhI HH HvJ HhL flHvr^r^Tjt^H BBkw^ "•¦*. wm* ^HrflH^^^Hr^Hs HVhB'X |r 
/hB ^H HH ^VHhI H^VriHWHflPriH.'A.J*^l Bk\ mTV^ hf .^hwh^v ^K Ih^M' ll _W___\_\ fl HVw MHJBBMta fc^S***' IC lry<|CIH*f */^fl fl

i BV fll Ct**BmP«I fôfrir^ \2 PtÉdT 4H BW*'" tB

fl M fl fl fl<WH*fl ¦'r^Vs. ^>, ^< ¦*, y - "^^^^^B

.^.Mf'.. .., *^l_ _ ^BflBEiiMk /^ta-fc-f'^ ^.JlLtyái^AfllR E« ^StilB*f^w*»**'. *-- »*-. jn»iT f*^-* ify r FMMrffi ^*^™ Pff^^^v^. A rjj-—I

s

irai*1mi

B8

BB
MBI

Serviço do passageiros o cargas entro
BRASIL--EUROPA--RIO DA PRATA

PASSAGENS DE CflflMflDflS DE TODOS 0
PfilZES Ofi EUROPA

Para ninis informações, tratar eom
< >s /\< ; RNTES

RENS & LÂNGEN
VICTORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Â\

;(v*g:y-:?Yf Zxz¦ """'W^SSS^^-v ' g-;-5*5|^>^^^?^í> M^T^Sn^^rÊM^ASTW/X^
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17/U SP0RT1VA

Gom o propósito de manlcrmos
em nossa revista uma pagina con-
sagrada ao desenvolvimento dos
sports em nosso meio, confiámos
a sua direcçâo ao conhecido e es-
timado desportista sr. Eduardo de
Andrade Silva, que. sob o pseu-donymo de Edakeeper, já ha duas
quinzenas se vem desobrigando
proficientemente dessa incumbem
cia.

.Para elle, pois, que é o nosso re-
presentante em todas as reuniões
sportivas, para que formos convi-
dados, pedimos as attenções dos
directores dos nossos clubs e da
Liga, faeilitando-lhe informações e

SíÍIÍõnd°"° 
"" deMmn«ho,<lcssn com praxe-, photographias qur- so dures a fiuc/a ,1o seu concurso

A «Vida Capichaba» publicará, Scüà mlZ^T^LT^l™ Pf*- mfÍ0r bri,hai,lisr»° ele" suastuuia mesmo aos senhores ama- pagina de sports.

4%

' 
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nv»H

A R M A Z E M
2- de seccos e molhados

4s

Ferragens grossas
nor aíacado,

Kspéeiallstas <¦ Importadores de aguardente, álcool e «arqnc en, alta e«eala.
Endereço teteg.: NEFDAbbA*- Caixa postal. 3961 Telephone, 366

Í «"««^^^.•^.^Uí.^^iy^ g?PWto Santo .
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Espiritismo
I l

Bastaria a citação dos grandes
homens, que £e dedicaram ao es-
tudo dos phenomenos espiritas,
pára reconhecermos no Espiritismo
a verdadeira sciencia*

No entretanto ousamos apresen-
tar alguns argumentos para que o
nosso edifício nâo repouse na areia
movediça das conjecturas,

Cheio <le zelos, dedicando seu
precioso tempo unicamente aos
estudos do sciencia terrena, o sa-
bio adquire tal argúcia que nenhum
phenomeno o surprehende. pois
com elía julga explical-os e esma-
gar as theorias absurdas do so-
imeuatural.

Ao lado dos conhecimentos crês-
ce. uma arvore, cuja llor envenena
sempre aquelíes que delia se ap-
proximam o orgulho.

Perlustrando emphatícamente a
estrada desbravada por outros sa-
bios, eis o homem de sciencia, o
douto, enfeixando em suas mãos
toda a sabedoria.

Embrenhando-se na floresta ne-
gra do passado e apavorado pelos
espectros, engendra no seu cérebro
doentio uma espécie tle animal
(primates) de onde, segundo a sua
idem, proveio o homem.

ITahi a nossa origem, nossos
ancestraes. . ?

Correm os tempos, a ampulheta
inexoravelmente marca mezes, an
nos e séculos, sem verificarmos o
apparecimento da familia dos nos-
sos respeitabilissimos avós.

Varias espécies de macacos con-
tinuam infestando as regiões inhos-
pitas, suas gerações se succeclem
sem (pie novos homens surjam do
meio das selvas.

Lenta, porém, com passos firmes,
caminha a verdade*

O Espiritismo, como Sciencia Ma-
ter, espalhando seus ensinamentos,
vem confundindo seus detractores,
deixando-os extacticos diante da
prova eloqüente dos factos.

Na medicina elia surge, mostram
do aos seus «sacerdotes» a origem
divina dos seus princípios. Filha
tle Hypocrates, como a baptisaram,
longe está de sua origem, pois, o
velho sábio de Cos achou vasto
campo de investigação entre as

trípodes e as pythonísas, concluin-
do que «sem o auxilio de Escula-
pio, que fora instruído por seu pae
(Apollo) nâo poderiam os homens
ter inventado remédios».

Galeno, celebre medico de Prr-
gamo, auetor de varias obras em
grego, reconhecia a medicina como
uma dádiva de Deus.

Evitando vastíssima serie de ci-
laçôes entre as mais illustradas
personagens, afíirmamos que* des-
truindo os alicerces caruochosos
dos edifícios em que se instailam
os pseudos sábios, o Espiritismo,
usando de instrumentos adequados,
como acontece com a physica, a
chimica, a astronomia etc.,deseor-
tina horizontes em que as condi-

teliigencia, a memória, a conscien-
cia e a vontade.

4_a--08 mortos são visíveis e tan-
giveis, apresentando imagens se-
melhantes as dos respectivos cor-
pos materires, que habitavam.

5-*~~0s médiuns são os appare-
relhos de communicação entre os
espíritos dos mortos e os viventes.

6.a--A matéria é vulnerável a
matéria, quando actuada por espi-
rito desencarnado.

7a —Us corpos dos médiuns.quan-
do sujeitos á aceâo dc espíritos
desencarnados sáo susceptíveis de
soífrerem uma anaívKe e uma syn-
these instantâneas, sem alterações
de sua constituição atômica e mo-
lecular, e sem que cesse a sua

If^^É^^^w - ' ' V^M ^ :>: r'me' ¦(• 'n vant 3:];• ^
^W^Êm^M^' ^ tm ¦ its^h para as ;.! oenças de ¦
'^^ÊW^M^W^ 
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^$8fD V Senhoras e Senhontas. |
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m Co.T.bal as Flore3 Brances, |*^^^^^^^h^ 
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^Êt U ten nos, .egras excessivas, ffl
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Incommodos da idade critica |

ra_§TívTO__w ^h Q inflammações do Utero I
W$l *W V», \ Náo confundir com ou- |
WÈtk IW VlnN / troc Reguladoras imita- 4

^m WS | Wh\\ / Ções do REGULADOR BÊIRAO 9

WÈÊÈí 7 ít Wil» / Reyl5Uíi0 D3 ^-ji-Gcnio Mac. c_ tatu PWcaM

ções physicas e moraes tio homem
se nos«apresentam livres tio espés-
so véo do mysteno.

De posse, então, do médium (in-
termediario), isto é, pessoa dotada
da faculdade de se cam muni car
com os mortoSt os investigadores
chegaram ao conhecimento de al-
gumas leis, muito embora seja a
sciencia espirita pouco conhecida.

Eii-as :
La— O espirito humano é immor-

tal; sobrevive á morte tio corpo,
ou em outras palavras—existe a
vida tlepois da morte.

2.a—Os mortos se communicam
com os viventes.

3.a—Os mortos conservam a in-

actividade vital, respeitadas as pro-
porções definidas.

b\a~A attracção dos espíritos
desencarnados é proporcional á in-
tensidade da corrente fluida da ex-
periencia psychíca.

Estas leis; apanhadas ao acaso
entre muitas outras modernamente
conhecidas, podem ser verificadas
e repetidas a cada momento.

E* o que tencionamos fazer. Pro-
seguindo a nossa jornada, trare-
mos ern breve, assim permitia
Deus, a estas columnas, a prova
esmagadora tios factos, que pacien-
temente temos collecionado<

Âytouma
Victoria, 20-6-927.

_———

A «Vida Capichaba» ó uma vendedora activa, convincente e segura.
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I Perfumarias. Calçados, ¦¦*¦"¦

Fazendas, Armarinho.

Roupas.
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cabeça, etc.

*' ¦ ¦» Dá razoáveis
Casa »\aEm*ial.a

oe F. PAU L O
Successor de NAflETAbbA PAULO & IRMÃO

Rua leronymo Monteiro, i e 3 —CAIXA, 3Ô52—Victoria —Est, do Esp. Símio
mm- meie*- mm* mm* ¦nm»- «UM,
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OPILOGEN
serve eni qualquer caso
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i já quasi nfio tem. serve-lhe o PILOGENfO»
Porque lhe Fará vir cabello novo e abundai)- !
lc. Si começa a ter pouco» serve-lhe o PJLü-
(rENIO, porque impede que o cabello continue j
«1 cahir. Si ainda tem muito» serve-lhe o PI- jLOGENIO, porque lhe garante a hygicne do
cabello.

Al 11 cia para a ev tine vão da caspu
Ainda para o (rolamento da barba

e loção de toilette
PILpGENIO, sempre PIL0GENI0

A* venda em todas as pharmacias, drogarias
c perfumarias.

Doenças bronco-pulmonares
MMMW ihiim-iwbwmM»

Um medicamento verdadeiramente ideal para
ünças, senhoras fracas c eonvalcsceutes é

o PhiOSpl\O^TlxIocol €*rc*iiiil.c*~
cio de Giffoni. Pelo «phospbo-calcio phy«io-
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 esulío-gaiacol» toniika os pul-
mue. ¦ desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada «t o
peso do corpo augmenta. E' o foruficant* in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influenza, da coqueluche e do
sarampo

li-eeeftado diarfani^ute p€»Ia»s summtda.
tU;«j medteas desta cidade e dos E* tu don

Em todas as pharmacias e drogarias.

V£r*

*>"*

_tc*
¦ mfm

p.

&

z

Deposito : Drogaria Giffoni

Rua !' de Março 17—- Rio de Janeiro

t

TYPHO 
' J^''^1^- fNFECÇOEvS intestinaes e wb apparclho urinario, evitam-s«, usando URO"1 ^^ FORMINA, precioso anliseplico, desinfectantt e duirctíto. muito agradável ao paladar*l.in tedas as pharmuclus e drotíurlas -

Rua i- de Março, IT

*r

Deposito DROGA \l\ \ GIFFONI
Rio cSe Jcineíro
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Daque de Caxias, 40 — c. postal, .i7 i2

Trinxeí & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
¦

- TELEPHONE N. 96 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
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FAZENDAS E ARMARINHOS

ÊbVES, FONSECA & Cia.
End. telegrah. UESAb

Caixa Postal, 3796

A'//.:/ /• de Meu-
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Foot-ball
Por motivos imperioso», nâo nos

toi possível fornecer, em tempo, a
resenha dos jogos realizados cm
maio c na l.n quinzena de unho.
Pedimos, por isso. aos nossos lei
tores, mil desculpas por essa falta
involuntária e promettemos envi
dnr tudos os esforços, para pieisso nâo se reproduzi mais.

Damos a seguir uma ligeira no-
licia sobre os encontros realizados
no periodo jâ mencionado,

I louve os seguintes '¦•malehs'
«Uruguayano» x -Victoria», «Mos-

eoso» x «America». «Rio Branco* x
«Floriano», «S. Antônio» x «Cru-
guayano» e «Rio Branco» x *Ame-
rica».

Foram vencedores, respectiva-
mente, o «Uruguayano» por 3x(), o
«America» por 3x0 e u «8. Anto-
nio» por 5x !.

0 «Rio Branco» empatou com o
«Floriano» e com o «America» pela
contagem de 2x2, em ambos os jo-
kros.

Por motivos que ignoramos, o
«Moscoso » foi suspenso pelo resto
da tem >orada. Poi isso. foi a Ta-
bella reorganizada.

Dos jogos acima mencionados
esperávamos oue o mais importan-
te fôsse o do «Kio Branco» x «Ame-
ricas dadas as importantes condi-
ções de apparelhamento dos qua-dros desses clubs, Porém os joga-dores, em quasi sua totalidade,
esqueceram que o foot bali è um
Sport que ue ressita cie grandecombinação, de intelligencia de
passos, e. sobretudo, de rigorosa
disciplina.

Os diaiteiros alvi-negros não se
comprehendiam. Primaram em pas-ses mal feitos, abusaram dos drib-
bíikgS e falharam redondamente
nos remates. Os halves, como fa-
cilmente se deduz, fracassaram
também. Somente o trio final,prin-
cipalmente o Eugenilio e o Cursi-
no. Íoram os homens do dia. Quan-to ao pessoal do «cimento ar nado»,
lambem não Foi muito bem. A li-
nha avante sempre combinou me-
lhor do que a do adversário, ra-
zão por que os alvi-rubros domi-
naram grande parte do tempo. Sa-

ima
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hentaram-se nella: Dezena, Beboe Sarlo. A linha média aetuou bem,
com especialidade o Milton. Oszagueiros portaram-se na altura.
Nao obstante, -miamos muita vio-
lencia e ate certa hostilidade, da
parte de um delles, Acha nos que«player* de um ;<team», como o

America», deve se esforçar o
quanto possível para corrigir osseus defeitos, afun de aperfeiçoar
o conjunto.

ser um excellente
juiz foi infeliz na

Mr tum „r w-t o: ^\»ru-rw0mmAmASt%mA'xm.»
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A humanidade teve até as-ora oa
olhos Fechados e abri-oa ha pouco para
desprezar as tizanas e ver que só existe
nm remédio heróico para os bcommodo*
ias senhoras: é o Eugynol

conhecido como'Rei do.s Medicamentos Uterinos".

A veuda em todas aa pharmaciaa a
drogarias desta cidade,

fizeram a marcação dos pontosdo «Rio Branco» os jogadores :
Paixão, o primeiro, de bellissima
cabeçada; e Carlito, o segundo,batendo iimpanaltey. Os do -Ame-
rica» foram obtidos pelos «piayers»
Bebo e Sarlo. 0 primeiro arrema-
tando um passe do Bezerra e osegundo, rebatendo um shoot de
Eugenilio. E 2x2 foi o «score» do
encontro.

Apesar d<
spiortsman ,

actuaçâo. tomando resoluções, queo prejudicaram o desenrolar
da pugna.

O nosso scratch* Julgamos jáirem tornando provi-dem ins, «s srs. directores da L-íga,
para a organização do combinado,
(pie deve representar o nosso Es-
tado uo Campeonato Brasileiro do
corrente acuo. Não pensem ss.ss.
que e* amos lembrando isso muito
cedo. Não lm tempo a perder, poisoutros Estados, qu-* obtiveram col-
locações muito melhores do que a
nossa, estão com os seus «teams»
escalados quasi que deíinitivamen-

Nâo devemos dormir tanto í
^?e/r70

Eslá d * parabéns a Directoria do«glorioso» e veterano Club de Re-
gatas Saldanha da Gama». 0 dia
19 do expiranie foi verdadeiramen-

te cheio, para os saldanhjstas.Des-
de cedo* a Kgarage» regorgitava
dt remadores, de ^torcedores» e
de gentis senhoritas,que, comovem-
pre, fazem realçar o brilho das fes-
tas aque se dignam comparecer. E,
debaixo de enthusiasticos hurrahs
e frenéticas palmas foram iniciadas
as festas do dia. com o baptismo
nas «yoles» Rio Branco» e «Do-
mingos Martins», e da canoa «Ma-
ria Ortiz».

A'tarde foi cumprido o program-ma da regata intima, composto de
8 parcos bem distribuídos, que nos
permittiu verificar (pie o «glorioso»
«Saldanha», além de um corpo
de «rowers» bem grande e desen-
volvido, possue uma frota nume-
rosa e em perfeitas condições. Vi-
mos correr, em um dos pareôs,três boas «yoles» a dois; em outro,
três canoas a quatro, e ainda emoutro, quatro «yoles» a quatro, isto,hom entendido, corresponde ã fio-
tilha de regata.

Dentre as guarnições vencedo-
ras, destacamos a de novíssimos decanoa a quatro, a de «yole» a qua-ro, também da mesma" classe e ade velhos. A primeira era consti-
tuida dos elementos : Geraldo Va»sailo, voga; Luiz Durães; s.voga ;Godofredo Vassalío, s.proa ; A%

¦4a
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derico Costa, proa. A segunda estava composta de Aluizio BarretoOswaldo JPandoIpho, Moacyr Bar-ros e Arlindo Cardoso. Finalmente
a terceira compunha-se de Ru-bens Firme, Wilson Freitas, Bran-ho Santa Clara e Roberto Passos

O pareô de maior sensação foi,sem duvida, o ultimo. As guarníçoes de novíssimos de voie» a
quatro estavam, mais ou"menos,' qmhl radas. O conjunto do «Pe-reira I ima», que é o segundo aci-ma descriminado, conseguiu, comum esforço digno de menção, pas.sar do terceiro lo^ar, em que vinna, para o primeiro, no curto es-
paço de mais u menos 5o metros.' ara (jue os nossos leitores pos-sam calcular o que foi a chegadadesse pareô é bastante dizer
que a embarcação, que tirou o pri-meiro togar, o ganhou por 3pt deum barco. A que chegou em 2* oconseguiu por ponta. Correram 4embarcações.

,.E;assim. terminou, na maior cor-nialidade. a fesla sportíva do glo-noso «Saldanha». Enviamos daquio.s nossos cumprimentos á sua di-rectona, assim como agradece-mos a gentileza do convite quonos íoi feito.

Basket-Btifí
Conforme vinha annuncíado pelos jornaes da cidade, realizou-«ecom grande brilhantismo, a fedesportiva, promovida por um gru-PO de gentis e esforçadas filhasí,r .Mana. Corn uma assistência

pouco vulgar, pois o campo eslavaa (Minha, e com a presença do sr.Pr. Secretario da Insírucçao ornais
pessoas do mundo ofíiciai. foi dadoimcio ao certamen. Depois das di-versas provas do corrida, feitasPelos alumnos do Gvmnasio do«pinto Santo eS. Vicente de l'au-o ed Externato «Julia Fenna»,destilaram em frente á tribuna demuna os «teams». que iam dispu-tar o torneio de hasfiet hall.

. () L -match» justou-se entre as
puipes <la Escola Normal e doU)negio do Carmo, vencendo a»
quella por ! pontos a o. A seguir,Houve o encontro d- Gvmnasiodo Espirito Santo versas Gvmnasiobão Vicente de Paulo, empatando
Por 2 pontos contra 2. mas ven-cendo o primeiro pela concagemdos «corners». Succedeu lhe o «mn-trh; f|nal. entre (ívmnasio do Es-
pinto Sanlo e Escola Normal,.ven-cendo amda os intrépidos gvmna-sianos.

4 7 V »a lAPICHABí
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O lio: 1K >ru :lepocie ser mu to dignosem instrucçâo, e, muitíssimas vè-zes, o o senCriqueza ; mas. semintegridade e sem nobreza de ca-caracter, ninguém é digno de apre-
ço.—Ranüz Oalvâo.
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O UTERO DOENTE

IPIlHlIlíllüU L lllIJJiílrMíÜLL lilU kiiüliílü UWB3 .
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!.• — Inflammação do Utero;
?.: — Catarrho do Utero;
3.* —Corrimentos do Utero;
\: — Coiicas do Utero;
5/—• Hemorrhagias do Utero;
6.* — Dysmenorrhéa (regras dolorosas, anorraaes);
7/ — Amenorrhéa (falta de regras); *
8." — Lencorrhêa (flores brancas);
9.* -— Perturbações da Puberdade;

•Favorece os pkenomenos pia Gravidez;
-Combate os enjôos c vômitos dr* Gravidez,
Evita os Abortos e outras Perturbações;

- Facilita o Parto;
• Ac.xh.A :., Dores de Cabeça, Vertigens, etc

Restabelece o nppetite;
lü. - Tomfica o Utero,

:': A VIDA DA MULHER: DÁ-LIU: SAUD!;. Al.UGRlA E VlfiOK
MEDICAMENTO D \ F.DADE CRITICA.

it PHARMACIA:; E DROGARIAS
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MALEITASFEBRES INTE
FEBRES DE
CACHEXiAS
CURA EM 3,

*^ ***0.^mtW ilms tfft ijSji JVC7 WmmMmVmtW J&m.

NAS
J^ ,-*.^____¦¦'' X__!!_k^^MH_______________L.^Jl f-* w*""^.jffl Tt^^T I^^^F^^fc^-^ ____—_'

*«* «¦ ^bm. ^fcn# be ,^5 |»MITTEfSTE5.
TREMEDEIRA.

PALUSTRES.
bG DIAS. PELAS

11X0 SANTO
PHARMACIAS E 0QQGAPIA5



43 -*U0A CAPICHABA

I A literatura na terra de Cl{W|§*^^*<*^^
vwCQC-OCXXXIiyOC

3 0 6 - 927

i^.fvr«wK^Hvv<.,**M>^^

laiiaasi dentro de um século ta
88B8S8aawa8SfR?S

AFFONSO CLÁUDIO
Sinto a penna tremer entre osmeus dedos jovens, ao traçar umarápida noticia sobre este grandeartista.
Affonso Cláudio, induhitavrlmcn-

te, o mais nobre representante dasletras capiehabas, nasceu próximoa \ iclona em 2 de agosto fie (859,l;nrmou-seem Direito pela faculda-de lavre de Sciencias íuridicas ebociaes de Recife, em 1883.Poeta, jornalista, orador, historia-aor r, por excellencia» critico líte-rano, traçou a «Historia da Litera-tura espinto-santense», corn o maiselevado sentimento de justiça, dan-do á nossa bella Chanaan umaprova de amor c gratidão, que tan»to lhe tem.
Esse livro constitúe o mais altovalor e unteo documento (o queia tive opportunidade de dizer),em lavor (ia nossa literatura e"cri-tica.
O insigne autor concatenou idéase juízos feilos a alguns homens elivros, ate entáo appareeidos, ati-rando assim a sua critica á eriti-ca alheia, que palavras mais elo-giosas nao poderia ter como asteve.
A «Historia da Literatura espiri-ío-santen$cv'sendo um livro quasiúnico, ou único, é muito incom-

pieta.
Eu ainda náo sei a causa de terAttonso Cláudio deixado de^ereíe-nr, ao menos numa linha, aos nos-sos poetas e prosadores; loâoMotta. Zózimo Fraga, Narciso deAraujo, hrancisco da S. Rufino, Af-tonso e Demosthenes Magalhães,Archuniino de Mattos, Beiisario

Vieira da Cunha e outros, quandonaquella época, se ainda não erameditados, ao menos pelas colum-nas jornalísticas criavam o seu nu-mero de admiradores e amigos.
* *

Abre o livro do nosso criticouma carta-prologo do consagrado
mnsconsuito e acadêmico ClóvisBeviláqua, que*diz nâo ser a obra«simplesmente* um serviço presta-do ao Espirito Santo, cujos festosliterários se celebram». Esim, «uma
contribuição valiosa para a historia
pa literatura brasileira, porque c
da articulação dos diFferentes iur
cieos locaes que se Forma a litera-
tura do paiz», etc.

Penetrando-se ás paginas do li-
vro lemos a notar o critério do crt-
tico em todos os juizos* cie uma

( ÍS
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cycy 19.22 )
imparcialidade única, referindo-se
a Aristides Freire* UlysséS Sarmen-
to, CoUatino Barroso» Graciano
Neves, como aos mais insigntfiean-
tes trovadores, que tiveram porberço, Chanaan.

Não demonstra predilecção pornenhum escriptor. julgando a to-
dos com o mesmo sentimento neu-
tro e sem ter o dom severo a de-
masiado agitado do ultimo critico
nacional, o saudoso Osório Duque
Estrada.

Uma bella pagina sua é a do estu-
do Feito á «ultima manifestação do
romantismo»:

«E* uma phase diFFereníe queatravessa a literatura espiri tõ-saii-
-ense em seü desenvolvimento con-
scienie,aem que sob o influxo do
materialismo e do naturalismo, pa-reco revelar alguma cousa de ho-
mogeneo e estável.

Nâo quero com isto dizer queas duas aneilas tenham tido a mi-
rifica propriedade de dar Formulas
definitivas á expressão do pensa-mento; apenas quero significar
que os espíritos disciplinados pe-los re Fe ri dos sys temas, mostram-se
mais coherentes e mais autônomos.

Quanto á fixação definitiva e ul-
tima da formula imposta ao pen-samento-. supponho que é temeri-
dade desejai-a e impossível reali-
zal-a.
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(Continuação)
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A successâo dos sys temas e me-thodos, os renovamentos das es-
colas feitos em cada século, bem
demonstram gue no mundo physi-co, como no intellecíuaí, a kféá delueta, continua e constante* traba-
lhará o homem emquanto viver eo planeta que lhe serve dr abrigo,
emquanto perdura o equilíbrio queo mantém cm accordo com os ou-tros corpos.

Succedeado ao romantismo, o na-turalismo nâo pode ser também aexpressão ultima do pensamentoliterário; mas uma interpretação
mais approximada da verdade, uma
feição mais adequada da arte, um
novo aspecto do evoluir incessante.

Estude-se a matéria na sua pias-tieidade ou na força resultante de
suas leis, a solução será sempre a
mesma; não ha motivo, pois* paradarmos ãs creações valor differentc.

Hoje. sabemos como verdades
adquiridas para a sciencia, que a
noturna cia matéria, que oecupa oespaço infinito* 6 constante», e quea somma da força que opera no
espaço infinito e produz todos os
phenomenos, também o é», princi*-
pios fundamentaes de cosmoiogla
que o gênio de HAECKEL resumiu
na «lei dà substancia»; acceita pornecessidade lógica a hypothese de
que «o movimento c uma proprie-dade de substancia tão immanente
e original como a sensação», pare-ce que em thesc, tudo quanto exis-
te, produeto cia natureza ou do ho-
mem, deve gyrar entre os pólosdo movimento e do sentimento*
ainda quando se trate de pheno-menos de caracter casual ou do
phenomenos sem alvo, como bem
adverte o autor das «Questões Vi-
gentes*.

Consequentemente, convém não
exaggerar o valor das escolas nem
dar ás suas Formulas a fixidez quea muitos se antolha indispensável;
fazel-o, importaria reconhecer quea lei da evolução pode soffrer ex-
cepções arbitrarias.

Mister é que retome o fio das
idéas interrompido por esta curta
digressão.

Na phase ora estudada, o natu-
ralismo insurgindo-se contra os dois
anteriores methodos já examinados*
adstringe-se á interpretação do ho-
mem pela natureza, no que eliatem de mais geral e mais sensível;
essa corrente avolumou-se em gran-deza e resultados, quando sob oinfluxo du criticismo de um SA-
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Loção TRIPOLINfi
K um lAMÍro cm forma ,f<! elíxirItcorost). «u« lx*i!) svmhoii?;i-

HYCÍlé.VK K I>r>»:ÍA. 
*

LovAo medita ml, <U*ík ios;unc-»Uí
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Anafysado, rogistrado e pre-
míado com medalhas do

OURO e PRATí\ g com o
Grande Diploma de HONRA,

VKNDK SK km TODA« VS s
1'HARMAC.IAS K CASAS

DE PKKFf.MAKMAS
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J> Socecssores de GOMES & BRUZZI *
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4< VINHOS DE FRUCTAS ,í
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Com missões» cansfiínaçcles, re&re;*
sc&tacOes c couta própria

Lscríplorio e armazém : R. p de Marco, -I?
Telegrammas: TRÍNXET-Código ; RIBKHvü

TELKPÍ10XI'. 57- C, 1'O.STAl., 33lü

Victoria
¦« Espirito Santo
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50-VIDA CAPICHABA

INT-BLECVK, rlc itm KE.VAN. dr
um iCHELKR, de um NOíRL, tev<
predomínio na literatura e na sei-
encia em geral. nâo assim quan-do desvirtuou se no realismo cru
ou degenerou nas convenções mais
ou menos ridículas do satanísmo*
do symbolisuK) e de outras colo-
rações.

Nota-se também o despe.
poesia religiosa, como um
veio a sondar entre nós., não
staute, d(>^dc STKAUSS e COS
RAD, terem sido seus degredou o
nhecidos com brilho \)ov portsad*res dn ordem de RENAN e ADOL*
PHO JELLÍNEK, o que bem mos
tra quão retardados andamos em
assumpto, que sc refere á dilatarão
da cultura !

O pensamento na phase compul-
sada parece mais alentado. A soe-
na theatral, os contos e as narra-
tivas absorvem a actividade de
novos cultores, que. si não exhi-
bem amplos dotes de intelligcncia
e perspicácia, poderão tornar-se
promissoras de melhores e maio-
rescommetimentos».

Eis ahi urna prova do seu eslylo
igual e impeceaveh e de seu farto
conhecimento em rete
mantismo entre nos.

%

* .**

Affonso Cláudio, artista coroado
de íaureis, intellígencia rutilae. for-
mosa, seu nome ha de viver sem-
pre e sempre traduzindo a perseverança, a Força de vontade, .aenergia» atravessando as geraçõefuturas como o mais bello exemplo
da intellectualidade capichaba de
todos os tempos.

Escriptor sagaz e profundo, cuja
pennaé incansável interprete de táo
hndas paginas, Affonso Cláudio a-
piesenta um grande numero de
obras, espalhadas por este Brasilim-
menso, obras que são verdadeiras
jóias.

Publicou : :íA insurreição do
Queimado», 1885; «Commentario ,-',
lei de Organização indiciaria do
bspirito Santo», .894 ; «Bioçraphia
do dr. João Climaco». 1902: «I lis-
toria da Literatura Espirito-^,
se» (com prefacio do dr. Clóvis Be-
vilaqua, da Academia Brasileira).
1912; «As tribus», 1914; .Domin-
gos Martins» (conferência), |0| . ;«Estudos de Direito Romano*. I«>
«Guia do Official do Registro Ci-
vil» |017; «^Domingos Martins» (dis-curso), PM?; «Conferência sobre a
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R PARA TOSSE E DOENÇAS DO
- COM O SEU Ü50 REGULAR

sa rap damente
2.> As gnppes, constipações eu deffuxos, cede

o peito e das cestas
m

c com ollas as dores d
iv iam-se promptam ente crises íaffi çoe

4.

-r.TçTTTyrrrrrt.
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dos asthmaticos e os accessoa da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suava a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim como
as inílarnmações da garganta.

6.° A ;nsomnia, a febre c os suores nocturnos dos-apparocem.
6.° Accentuam-se as forças c norrnalisam-se as

funeções dos órgãos respiratórios.
O X-Sr»op© * * ? ?:,.-, - «-vvij|**«.*i0 *n.,is Ph*t>rr\&C*ã3
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expressão do ideal no Paganismo
e no ChrisíianisüK » 1918; sCon-
sultas e Pareccres». 1919; «(iene-
si^ da Obrigação Judiciaria,,. 1921;
«Historia da propaganda repúbli-
cana», l<f22; «Do quejo biographi-
co do dr. Clovís Beviláqua*-1, P*22;

ver (hn stipp ;mte
lógico da l ibrigaçáo Judiciaria .
lu22; Do domínio e sua evolução
tio Direito antigo e moderno--, ír'22;
•Trovas v cantares capiehfíbas>.
Iu2d ;¦ -^Discursos - t diversos, dentre
elles o de recepção na Acadei ua
Lspiriie-Santense de Letras; «Elo-
gio histórico rio pc Mareelüno Du-

arte-*, 1924; «As tres raças na so*
iedade colonial*, 1924; e outras

inéditas, corno a maior parte dos
seus discursos e conferências, que
nâo constam nesta lista e tiveram
publicidade nos jornaes e revistas
em que eollaborou.

# *

gigante claro e
ainda c
abatido

da íor ma,
<pn >sôes, vive

reside no Rio de Janeiro,
pela idade, mas seu espírito vivo
e rutilante muito nos promette dar
ainda.

João Calazans
((. ontimta)
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1/ITTAKl^ Refinação, trituração c commercio de assucara
W IVtlUl I C3 Tem sempre em stock : Assucar mascavo-, ma sea vi- k

*r« ¦_¦¦¦¦ «-.«"«éoc—M nlio, crysiai. triturado e refinado
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CAIXA POSTAL, 3885 Endereço ldegr.iph.co : -A MARTINS* TELEPHONE. 196
Rnâ Mísüel Penna, 4. e Avenida Cleío Nunes, 37

nE. E- santo victoria*
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NI>E FABRICA
COM

MOVEIS
A EUECTRICIDADE

-FUNDADA EM 1895
CAIXAP05TAL-3772
ennyeieG.-BUSATTor
TELEPHONEKN? IO '

AUN!GADOGGN€RO
nesTeesrAPo poemíA'
PA NA EXPOSIÇÃO INTCB--
NACIONAL P6 TURIM. 1911

ARTÍSTICO 'N S
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TALLACOE5
ÇOMM ER.G IA E S

Salvador Busalto
Successor
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Licença n. 511 de 26 de Março de 1906
CURADO, GORDO E BONITO

que abaixo transcrevemos: iummvo auestatu
Cachoeira (Estado da Bahia), 28 de junho de 1923—Illmo. sr. Eduardo C. Sequdw-Pe.

arfte ,1 esanl! íi.VUS Ç? m 
,.,ii^m|!,,?,car-,he r'ue «.^ando-me com uma tosse rTbSdi e < as-

^n%^l^àM^m%rlunSv,^ quC a minha t,ücnça era bastante duvidosa, já es-«mao em caminho da M 1>LK( ULOSJk í ornei vanos outros remed os que dizem servir nara!• en;t,co mal. mas, em pura perda, pois cada dia peiorava .ninha situação e eu,Trilfe da vidaa me conformando com a minha sorte, enchendo os meus dias dizimado pelo mai aue me ia
pWRÍSUDErANGrCO ptô™r,e,Dd° rUí j°rn''11 '°Cál' viu °S ^^«'í» i:,,.,'; m' '. ,l( (),.' ELOrENSE tem leito e me aconselhou que o uzasso Pois rnm 4

, hÍ£« i n Sant° r?medl° ™ cur°" o meu mal e eu hoje devo um feito á Sanidade Hoieabaixopde Deus,.creio uo «Peitoral de Angico Pelotense». Attesto para os que a^Ym comoeu solin. Do amigo obrdo.- Abilio da Silva Pra»a. tomo

Em VICTORIA : DB06UKIA ii. ROÜBACB & Co. ~
O PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE vende-se em todas as pharraa-nas e drogarias de todos os Estados do Brasil.

Deposito Geral: DROGARIA EDUARDO C. SEQUEIRA-Pelotas

4

fr
fr
fr
1

A

A

A
A
A

fr
fr

fr
fr
fr

4
A

A
4

?

wmwwwwiiwnwa,»» iinm.^ iiia,T ,,

rudr^n , 
S)H KS SKI0S' nastí?b/^de gordura da pelle do ventre,

ouso,1n? PTN Arr^P'a 
CCZ-?af infa/ní/iS' ^tc saram em l^ tempos com

P.Z!«*W» ar,C-,M (e l6/2/918)- Caixa 2S0OO rs. na DrogariaPacheco, 43-47-Rua -los Aiidradas-Rio. E' bom e barato. Leia a bulla«\* -*^M«w *ww. ^ m/In ç uaiciLü. jueia a üuiia. «j



Verd uras
Os Máos Remédios, os Remédios Ruins são Mais

Perigosos do que o Veneno das Cobras.

Assim disse e assim escreveu o Dr. Peter Gray, dístincto Parteiroe o Medico Especialista de maior clinica na Austrália.
Esta é uma Grande Verdade, qne o povo não deve nunca esquecer.
De uma carta deste illustre homem de sciencia, que recebi em Nova> ork, transcrevo o seguinte;

•' Eu sempre odiei c continuo a odiar os Máos Remédios, fabricadose annunciádos pm- pcs.soas ignoranics, que nada entendem de Medicina.
j'Saiba, nu-u caro Sr. Dado Arthenes de Ávila, que os Máos Reme-aois suo muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!

v(.,-,T,í,,°r ÍSt°' fU 
SÓ- rCCeÍt° ° aconst;Iho 'iua!<|uer remédio depois drverificai duram,* muito tempo e exammar, com todo rit.or. se realmenteene merece a minha absoluta confiança; porque não tenho o direito debrincar com a Saüde e a \ ida dos meus doentes.

" Foi o que li/, com o Regulador Gesteira e Ventre-Livre, quandoenes começaram a ser annunciádos nos jornaes da Austrália e Nova/eland,.,; cx.umuc.-os com o maior rigor, durante alguns annos. em"i'1-' Çjínica particular e também nos hospitacs, obtendo sempre asmais brilhantes provas de que estes dois remédios são os melhores, semOuvida nenhuma, os melhores fjue-encontrei aí('" hoje,"São os únicos que inspiram confiança completa e despertam o meusincero ciuluisiasmo.
''Aqui, em minha clinica, e nos hospiiaes, receito e aconselho muitoo Reguhdor Gesteira é Ventre - Livre, porque, pelos admiráveis resul-tados que consegui no tratamento das mais graves Moléstias pudecerni,car-me que são remédios de um Verdadeiro Medico Especialista."

Muita razão tem o glorioso Dr. Peter Gray de íallar assim.
Ku lambem não posso perdoar que certos indivíduos que não sãoMédicos especialistas, indivíduos que nunca estudaram Obstetrícia

KSJSli £SÍ'^^"f^.^tante para comprehender Gynecologia e outrasEspecialidades dlfficilhmas da Medicina, tenham a incrível audácia acriminosa inconsciencia de fabricar e annunciar Mãos Remédios para acura das mais arriscadas Moléstias das Senhoras!
0 povo não deve nunca esquecer o que disse o famoso medicaaustraliano:

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

* *

Dacio Arthenes de Ávila
(D ir ec tor da Fiscal isacão da Propaganda dos Redo Dr. J. Gesteira, nos Paizes Estrangeiros.)
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