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-Os algarismos abaixo dispensam qu.iesquer commenfarios -1 lies dizem por si sós
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quem tem a supremacia na venda de cervejas e bebidas refrigerantes
sein álcool.
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é attestada na comparação dos

SELLOS DO IMPOSTO DE CONSUMO

por ella comprcidos em 1927

em relação as suas principaes concurrentes do paiz.
DADOS OFFICIAES :

COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA
(Matriz e Fiííaes)

15.770:0075960

4
Suas Filiadas :

2,* Co. PROGRESSO NACIONAL e Co. ANT.vlKTH \ CAIUOCA 1.973:1 1 5$500
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As TRÊS principaes Fabricas de Cerveja do Rio de Janeiro

Diff. a favor cia Antarctica e de s Filiadas 5.433:532$460

NOTA: Nos dados acima já está comprebendído o imposto addicíonal de 5 por cento.
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Cerveja Antarctica
Cerveja Harnburgueza - Guaraná

Champagne - Água tônica
Soda Urnonada especial
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Representante pata. o Estado do Espirito Santo
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Rua 1' de Marco, 50 Victoria • Estado do Espirito Santo
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Gil CIDAL

,. ,„„¦„ encerrava Deus, com chave
Modelado Adão no barro virgem e P^^

dC 0Ur°' 
1 feira orguihoso da sua creacâo, fo.

IA, ,- n'í seí-UUíla* IMU». U»Ku»«v*
Descansou um dia e na *<-bu hnmom

an Paraíso visitar o homem.ao i ardisu :arríim nisaiu o estabana-

,,amcnlc os canteiros; pulava « ria' c^™ 
um embrulho de bombons.

vi chP"ar? 
;r\í 

™". 
o macac0 lhe cocava, gostosamente. U

Si sentia conuehão nas costas o maárias, 
que os pássaros

gato laxia-lhe carinhos ternos e macios. 
gas animadas com«opapa-

íorecavam e dansava de par como urso• 
^n»rei A sincero:-o cão.

gW' 
gaio o estava sempre ac :omp.nha<lo <le ^™ol»U.va.o- de pomhinha..

Quan-lo queria brincar de mulher an a° mais ainda da sua
Dcus. vendo tão h«rmp°nl°eSOA^oadrp0érguntoulbC se estava contente

obra e, abeirando-se de Adão, pergdormem, tudo lica
„Sim, respondeu o homem, mas q ujndo os am. q 

^ ^ scrpenlc8•« a*tvf\ r\f- ouvir o caniu uvo rMW
irislc. enfadonho. po.s de,xo de ou ^ 

iírM<
^ntados no estnbo de nma baraünha 1 ord, de

O, dois conversavam sentados no es ^^

baixo da grandei arvore^ üo ta arvore_
Adão aproveitou a oceasião 

f;*Sf%l*m em disc0rdancia com sen nome.¦.« -;;;.:;: -rr *r ZXP^<'.-«.«.«- ¦—
1 ( v/nrân e re*ru«.ou .

Irmãs vou agora fazel-o, creando a
_ ,'cns razão, nâo acabei o »««^a8 

J 
d( 

uciras 0u que o vizinho o

victrola, instrumento que reproduzirá, semi rc 1 - i 
^^.^^ que (,ue3

òudra todos os cantos, todas as musicas, nascer 0 ,rut0

d0 Mal, nesta frondosa arvore. I ar 
^ 
1S^^ mais 

materiaprima para [abrica los.

¦- ^aaía^^a^:. r,i~r Pr»- -.-— •
"I 

umteSòpro divino, completou o mundo-
•' C'A°' 'ZAZÃT:^:Z do home- loooo >.(. o priooe.ro

I, a victrola, sahída 
disc0:_TEN1-AçA0.

A serpente dava corda..-

EmquaDt0 «ao. na arvoreji 
^ ^ faUavam

2v_Sl^ / "•> ~_ *ai mi "

/ il \ ^vl V y^^ r^CT . *T" ^r ,í * \ V N ^a^^^s^"1^ _r f v^
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tos;
0 sr, major Clemcntino í ionçalves dos San-

;V(3 í//fl 3V:

o nego

() sr. Campio Pinha, proprietário da acre-
ditada Alfaiataria Campio Pinha e cavalheiro
de grandes relações cm nosso meio;

o sr, Alberico Cuimarães, competente guar-cia livros.

No dia 2 ;
O sr. Ilortulano das Neves Kraga, dedicado

escrivão do Pribunal Superior de Justiça;
a gentil senhorinha Odysséa (ionçalvcs

Coutinho:
o sr. Clodoaldo Jesus, conceitua»!

ciante;
o sr. Álvaro Pandolpho, activo contraetante

do serviço de carnes e que gosa em nosso meio<ie geraes sympathias;
o sr. Mario Benezath, um dos sócios do no-'

[Hilar Cafd Avenida;
o sr. Gaíiano Santos, competente artista

graphico;
o menino llermilo, lilhinho do casal Afíon-so e Lourdes Calmon, de Linhares.

No dia ,7;

a graciosa senhorinha Ruth
''" sr. Antenor Maciel, graduadda nossa Alfandrira-

Xo dia 4

o
Maciel, filha
funecionario

() «ir. Arnulpho Mattos, zeloso c competen-
te pedagogo, que com brilhantismo exerce ocargo de director da Kscola Normal «Pedro
LI» e Annexas;

a exma. sra. d. liulina Simões Ribeiro, di-
gna esposa do sr. José Ribeiro de Souza.

No dia 6 :
O s (]r- f-uricn Borges dr Aguiar, < (meei-tuado clinico c provedor da Santa Cosa de Mi-

pericui dia «lesta ( apitai,

xme .

•X

iBWBBBBIlMflBiI—Tll» flllTfl«mmXii llli>flfltflflflflOfllfllX»flMflfljtT«l| 
'

ANNIVERSARIOS
Fizeram annos

No dia 26 :
O sr. capitão Domingos cia Silva Luz, com-

mereíante em Engano do Alfredo Chaves e que
já tem collaborado nesta revista.

CumprimentamoLo cordialmente.
No dia 27;

'^¦T-i x

X

a exma. sra. viuva Ocarlina de Aguiar
Salles;

o nosso presido ami^o sr, José Borges»
uma das mais hábeis tesouras desta capital, es-
tabeíecido com alfaiataria ú rua do Oriente.
NOIVADOS

Conlractaram casamento a senhorita Urmy
Miranda Rocha, intelligeute e esforçada profes-sora em S.Anselmo, município úi Santa The.
resa e o sr. Antônio Alfredo Kcrrari, activo au-
xiliar da importante firma commercial de seu
pae, sr. João Baptista Ferrari, em Santa The-
resa.
CASAMENTO

No dia 2, nesta cidade, realizou-se o casa-
menío da senhorinha Luiza de Aguiar Tavares
filha do cel. Luiz de Araújo Tavares e de d'
Donata de Aguiar Tavares, como sr. Lamartine
Lucas, do commercio desta capital.

Paranympharam o acto civil, por parte da
noiva, o dr. Plínio de Souza Aguiar c senhora.
e por parte do noivo o sr. Kuciydcs Simões e
senhora.
NASCIMENTO

Maria ria Lenha é o nome da galante me-
nina que veio encher de alegria o lar do nos-
so prezado amigo dr. João Pereira Xetto, di-
gno prefeito .Municipal de Pau (iiganle e da
sua exma. sra. d. Cecília Carvalho Xetto.

A' recém nata desejamos um porvir risonho
ENFERMO

Victima de um lamentável desastre quandotrabalhava na faina S. Isabel, encontra-se yra-vemente ferido, desde ante-hontem, na Casa
de Saúde S. Lucas o nosso caro amigo Celso
Couto, cavalheiro muito estimado em nosso
circulo social e esportivo.

! azemos sinceros votos p,lo seu pron.ptrestabelecimento. o

?

Com m unicôçõcs

Dos srs. Antônio Pinto de Araújo e seu h-!ho Ademar Alves de Araújo, recebemos con,-
mumeação de se haverem constituído' em so-
oedade, sob a firma Pinto Araújo A Cia., quegirara nesta praça com commercio de manti-mentos, molhados, etc.

A m>va lirma os nossos agradecimentos,rom votus de prosperidade.
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« America»
h

Te.nos sobre a mesa
um exemplar da Revis-
ta sob o titulo sugges-
tivo acima, editada no
Rio e consagrada á ap
pr o x i m a ç a o continental
americana, o qual nos
foi oifei ecido pelo nosso
amigo Jairo Leão, seu
representante aqui.

Revista á forma da II
lustraçáo Brasileira bem
feita e com um serviço perfeito de
clichês e col labora ções, é ella di-
gna da leitura dos que apreciam
as boas letras.

Agradecemos ao seu represem
tante a (pie nos offereceu,

**> *B ¦*•' *"*
BMaMBflPBMMpi»» ¦ p

Pastilhas
AB$OR>
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0 qüe foi o «recital
Marilifa Pozzoli

)) de

Conforme noticiámos em numero
anterior, foi levado a effeito o ré*
citai de Ndarilita Pozzoli, no saldo
do Club Victoria.

A arle esplendida do verso, in-
terpretada pela inspirada poetisa
nortista, é de uma originalidade
impeceavel. Sua declamação ultra-
passou a das que temos ouvido
aqui, pois sendo quasi toda de
producçôes de sua lavra ardente,
ella nos mostra duas expressões
fortes, ao mesmo tempo o seu es-
tro magnífico e sincero, puramente
seu, e o poder de prender irre-
sistivelmente os que a ouvem.

De todo o seu programma des-
taça ram se : «Mi nh'ai ma 6 uma
igreja velha abandonada», Saio-
mé», «Atrapaiaçáo na matta», «Do
Evangelho da carne», «Renuncia
da lagrima — todas suas ; «Alvo-
rada do amor de Olavo Bilac,
«O Marroeiro», de Catullo ('ca-
rense, «Ultima confidencia», de
Vicente de Carvalho e «Engenho
de madeira», de Da Costa e Silva.

Marilita Pozzoli e uma poetisa
de mérito. Mais que o de ( .ilka
Machado, seu estylo e real e, por
isso mesmo, agrada.

Entretanto, náo teve o brilhante
recital a concurrencia merecida
e isso e tanto mais lamentável
quanto mais se sabe serem raras
essas audições de arte em Victoria.

* • <? • é

SERVIÇO SOCIAL

Seguiram para o Rio cm com-
panhia do director da Missão Ba-
ptista, as sen-horitas Julita Duartei
Erothildes Ramos e Theresa Olmo,
para se internarem na escola
«Alfredo Pinto», afim de se pre.
pararem para o Serviço Social do
Collegio Americano.

USE

FLATULENCIAS
FERMEUTACOES

DYSPEPSIAS
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Agentes de I* '
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Vendei)) passagens para c cie qualquer | ;
parte cio mundo SÊ
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[ÉHÉãtaaBB^ (íÍrílffli^"Concurso espirito-santense
de dactylographia 5 1

BB \

promovido pela

ORGANIZAÇÃO REMINGTON DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
• a> a •?• -? # *

I.

- o5.

No «CONCURSO ESPIRITO-SAN-
TENSE DE DACTYLOGRAPHIA» a se
realizar nesta cidade no corrente anno,
poderão tomar parte todos os dactylo-
graphos espirito santenses, obedecendo
ás seguintes condições :

Poderão concorrer ao «Concurso
Espirito santense cie Dactylogra-
phia» todos os dactylographos
diplomados por qualquer das Es-
colas Remington do Estado ou
filiadas á Organização Remington
Êspirito-Santense, ou mesmo os
não diplomados que fizeram o
aprendizado em alguma dessas
mesmas Escolas:

. Só poderão concorrer a esse
concurso os dactylographos es-
pinto santenses, quer sejam di-
plomados, amadores ou proíis-
sionaes, que residirem no Estado
dv) EspiritoSanto, ou tora delle,
em /una que comprehenda o
contrair da S- A. Casa Pratt,
filial de Victoria ;

Serão considerados dactylogra-
phos diplomados, os que teem
diploma ; amadores, os que nao
não trem diploma : proüssionaes,
os que tendo ou não diploma
exercem ha mais de um anno a
profissão de dactylographos ;

As inscripções poderão ser [ei-
tas de... 18 de fevereiro a 28 dr
marco, devendo os concorrentes
se entenderem eom as Directo-
ras das Escolas Remington do
Estado, todos os dias úteis das
l\ ás 1") da manhã e das ?> ás 5
da tarde, e estas deverão remet-
ter a relação dos inscriptos até
o dia 2 de aluai á Escola Re-
mington de Victoria, á Rua 1 )o-
mingos Martins n- 17;

Os concorrentes para se insere-

6. o

/.

( I
l).

r>

<)

verem teem (|iie apresentar por
oceasião da insci ipçao : — os I )1
PL< >M \DOS os respectivos di
plomas; os AMADORES, um
documento declarando a proles-
sora e a Escola onde estudaram ;
os PROFISSIONAES DIPLO
MADOS, além do diploma, um
documento declarando a firma,
escriptorio, secretaria ou repar-
tirão onde trabalham e o tempo
de serviço; os PU' íFISSK >NAES
AMAIX IRES, um documento in- 1
dicando a professora e a Escola
onde aprenderam, a firma, se-
cretaria, escriptorio ou reparti-
ção onde exercem a profissão,
e bem assimo tempo de serviço ;
Os dactylographos amadores, ou
amadores - proüssionaes ficarão
ainda sujeitos a uma prova de
habilitação no acto da inscripçao*
prova esta que constará de uma
simples copia durante 3 minutos ;
O concurso será realizado no
mr/. (\t^ abril próximo, salvo mu-
tivo de forra maior, em dia hora
e local que serão previamente
annunciados:
A >rova será feita em machinas

R ÍMINGTON , cedidas pehi S-
A. Casa Pratt, filial de Victoria ;
As machinas serão numeradas
de areordo com a classe dos
concurrentes ;
Os concorrentes escreverão ape-
nas durante M) minutos, come-
çando c terminando todos ao
mesmo tempo, ao toque de um
determinado signa! :
A prova constará de -O »PP\ - -
i\(^ um trecho literário, de livro
ou revista em língua portugueza,
trecho este que será escolhido
na hora do concurso ;

ljmM|pq a^liia^ã^i^ ^ÍÍb^ -fé**l 
j^ilil^ ^4^

ipjj ^ ~ttj\^^fij>)^g\fi&'
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B^ Ora isso nao e nada. Tomando-se

' (Sl/0 Ca/or SUfjOCante ! os saborosos refrigerantes:- OUA-Sfigry RANA' VICTORIA, DULCE. MANDA-

g
M«

restaurantes e estabelecimentos, a%^0'nedr"^u™baYvas do organismo.
Usal-os e aurir um qoso ineffavel e augmentar as energias comoat. A

12."

Q O
v) .

As provas serão julgadas da se-
guinte íórma : — serão contadas
todas as palavras feitas, quer
estejam certas ou erradas: do
Lotai diminuc-se por cada erro
duas palavras, divide-se o res-
tante pelo numero de minutos
e d resultado obtido será o nu-
mero de palavras certas em um
minuto. Ex- : — <> concorrente
que escrever em l(l minutos <w.X)
palavras (bruto) dando 5 erros.
diminue so das 600, 10 palavras
e teremos portanto 5(X) palavras.
que divididas por 10 minutos, da
(, resultado de —59 palavras cer-
tas por minuto ;
Afim de havia- uma proporção
entre as palavras grandes e pe-
quenas, serão também conside-

:.*

11."

I5.u

I ().

radas palavras, os signaes vivos.
como sejam — os pontos, as vir-
nulas os traços de união :
A classificação ficará a cargo de
uma commissâo de dactylogra*
phos profissionaes, que será pre-
viamente designada :
Será considerado o melhor da-
ctvlographo do Estado de Espirito
Santo, aquelle que conseguir es-
erever maior numero de palavras
certas por minuto, com um mi
nimo de sessenta palavras ;
Ao melhor dactylographo será
otferecida pela Casa Pratt, li li ai
de Victoria, uma M A< IlINA
UEMINGTON, e ao classificado
em segundo logar uma medalha
de ouro.

BBBBBlBBBBBBBBBBBBBBS BÜWllllllllllll
Bf

Pharmacia e Drogana_«POPUbAR>>
G. ROUBACH & Cia.

Importação
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Períumarias linas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos de toucador

Serviço organizado para o fornecimento
immediato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

I Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramoi

Commissões - Representações - Consignações

Rua 1o de Março, n. 20 Victoria—E. E. Santo

Í1P1^ iPIiPPilPIlNPI

" ¦'Si',.
^SmSESm
'¦' TSC^ar
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As vantagens do annuncio dependem de sua continuação.
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S/nAá. foce. namorando ag^e/Ze typo! Um vadio eonheeido.

Vadio, não. Elle me disse que e banqueiro.

Banqueiro ?! Ah ! Passa os dias nos ban cos... dos jardins...



«Folha Nova»

Sob esse titulo, acaba de surgir
em Itaperuna. E. do Kio, ura jor-
nal que é propriedade e órgão (ia
Associação Agrícola e Commercial
daquella cidade.

Dirigido por Vicente Mohlerno,
0 novo paladino da imprensa ílu
minenso veio comum traçado brc
Ibante e com um bello aspecto nas
suas paginas. , t

Agradecendo a visita, deseja
mos-lhe longa vida.

-fl» «BB) ? BB"* mm

I progresso de Mjjjfift
f Do correspondente ;

Será, dentro em breve, concluí-
da a estrada para automóveis que
ligará P a u ' iigantc n Córrego
Fundo.

Essa rodovia, que vem concorrer
para o progresso desta riquíssima
região e que irá entroncar com a
que o Governo do Estado proje-
cta de Victoria a linhares, é re-
soltado da profícua administração
do dr. loão Pereira Netto, esforça-
do prefeita deste município.

SAo as vias de communicação
uma das grandes preoccupações
desse moço trabalhador, ideaes
esses de que. elle comprehende ne-
cessaria a execução, para o pro-
gresso do município, que ja
grande, com um futuro grandioso,
unicamente dependendo de honra-
de?, e do esforço dos que têm o

JfV^^P^J^ifc^ 
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DcpUrC seu sangu

Fortaleça seu organismo
V '.

Augmente $eu Pcso

seu governo as mãos.
As únicas difliculdades que Pau

Cigante, sofíre como outros mu-
nicipios, São aquellas que só
se sanam com bons meios da con-
ducção para os seus produetos.

O dr. P< reira Netto, quando so-
luecionou esse problema, poz o
seu espirito, moldado Pa.ra. os
emprehendimentos de iniciativa,
á luta pelo bem desta terra. E
í» «2* • ••

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

O doente torna-se florescente, mais

gordo, sente uma sensação de bem estar
muito notável. O Elixir de Inhame e o
único depurativo-tonico, em cuja formula
tri-iodada, entram o arsênico e o hydrar-
guio e é tão saboroso como qualquer li-
cor de mesa.

DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

ri.

¦

m
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não so caso de estrada, mas tam-
bem no de canalizar a água para
á sede, se as forças monetárias
do município o perrodttirem.

Com mais esse melhoramento
se as condições favorecerem, cs.
tara Páu Cigante plenamente sa
tisfeito e de parabéns.
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Sorte grande para

Cachoeiro de Itapermnm

A Companhia Loteria do Espi-

nto Santo pagou ao sr. Didimo

Borges de Paria, agente em Ca-

choeiro de Itapemirim, por ordem

da Companhia Loteria de Minas

Geraes, Mi{) (*° bilhete 3297, (ja

loteria extrabida a 20 do passado

premiado com IO) contos. 0 com-

prador do décimo pago foi o ope-

rario Florencio Osório Almeida.
Também foram pagos S{10 da ap-

proximaçãc
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Tico «£: TaCOS

I oi consignada uma verba de mil e tantos
contos para «pequenos» reparos da esquadra.

-A esquadra fica com os «pequenos» e os
«grandes reparados, e o Thezouro é que leva
o rombo... Que buraco!

Klorri.iino Va/. Júnior espamou, a cacete, o dr.

Silvino Brandão, pessAa We destaque no Rio.
i Dos jornues >.

Muda de nome, rapaz,
E's Páocomtino, pois não ?
Assim se explica que vás
Abrandar o seu Hrandao...

c

O bispo do México, d. Antônio Guizar, tenta
um accordo com o governo sobre a questão re-
ligiosa.

—D. Guizar pode fazer o guizado do accordo
mais temperado ; o resultado é caruru e angu
de caroço. E quando o governo puzer fogo na
cantrica, lá se vae todo o caldo entornado !

Rio. O l;.s« rivão Serrado íoi absolvido.

No xadrez foi trancafiado.
Mas a lei. que eousa opima !
Soltou o : e, agora, o Serrado
Fica serrando de cima...

Juveneio de tal, \ ulgo «Redondo», deu grande
desfalque* ao patrão.

( Dos jornaesj

() patrão agora pondo
Sentido em outro empregado.
Pira : Cautella '. f> Redondo
Foi um gatuno quadrado

88883888
Mrh (nades dos Santos

queimado eom pbe »crv. ente.
in ou horrivelmente

f Dos ;or na es V.

O teu nome, Melchiades, eertamente
De ninguém neste mundo tem os gabos.
Se (píeres ser contente
K nunca mais levar pixe fervente,
Muda para Melchiades dos Diabos...

Pia.o CORREIO

«Seu TIL : Você por mais que use
Criticar, não é exacto...

M

x
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Iv velho o arma/em do Bruzzi V
E* trambolho o do Husatto ?

Repare que ha mais ; vê bem..
Faça um dia itinerário
Por uma rua que tem
O nome de do Rosário...

Nao vou, nâo ; muito obrigado,
Vá você sozinho, moço...
Eu quero vei-o atolado.
Todinho. até o pescoço !

() sr. Graccho Cardoso disse que não acceita-
rá accordo político nenhum com o sr. Pereira
Lobo.

— Fui logo vi, disse o sergipano dr. Costa
Gama. Onde é que se vio lobo comer lobo ? O
Craecho que nao se metta na pelle do Pereira...

Hm Alfredo Chaves» neste Estado, morrru d.
Knçracia 1'cssanhn Igreja com 106 annos dr idade.

«Vida Capichaba» ultima.

A quantos, talvez, inveja
Tal existência náo traga 1
Engracia Pessanha Igreja
nuasi que foi Sé de Braga...

868886®

Joaquim lama foi colhido por um auto.
(Do* iomaes.1

E o garoto explicou :
t) Lima foi colhido porque era banana...

(asaram se José Álvaro I uoe r d. C oriaa
íiarata.

(Meu canhenho»)

1 anta eousa se vê por esta vida !
Esse consórcio só de rir nos mata...
Será possivel ? Cousa divertida I
Como um Tigre se arranja com a Barata V

Elle, possante, hercúleo, fronte erguida ;
Ella, pequena, terra — á — terra —, chata...
Mas de ambos a missão será cumprida,
A natureza é que ata e bem desata...

E os dois, no lar. com máxima alegria,
Vão seu ninho de amor architectando,
Contra todas as leis da zoologia...

Breve, leitor, verás, tal não suppunhas,
Galante baratinha ronronando,
Pela cara da mãe mettendo as unhas...

TIL

MmittsHaHW Tr?r^r"T^^T^»ffl?raoBaM Bi
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PflNORRMR DO MODERNISMO BRR51LE1R0

Muito se tem eBcripto sobre a personalida-
de dos artistas modernos brasileiros. E quapi
todo se tem dito cm torno dos trabalhos que

produzem. Mas a grande verdade e que se não

lixou ainda um nivcl esthctico pelo qual se

observem o valor de cada um clelles em si e

0 da totalidade como forma ampla, múltipla e

definitiva. Ao elogio transbordante de uns con-

trapõe-se o insulto sem lógica de muitos. Esse

apaixonamento de opiniões é que origina a des-

orientação do grande publico. E, não somente

delle, mas dos nossos artistas (pie, as mais das

vezes, perdem a noção do equilíbrio c decahcm

para uma arte sem idéfl, sem rythmo, sem ex-

pressão.
Nâo se pode negar (pie a paisagem cultu-

ral do Brasil ainda nao possuía a necessária

assimilação racial paia receber c comportar tal

movimento, maximé como elle nos veio, sob a

arehitectura do futurismo marinetteano. Mas a

critica honesta e creadora deveria corrigil-o

desviando erros, suggerindo rumos, relevando

tendências. Foi o que não fez. E dahi o terem

os modernistas tenteado sozinhos em busca de

uma finalidade. Aquella literatura typographi-

ca, que se revelou em vários paizes do centro

da Europa, náo poderia convir ao nosso tempe-

ramento tropical. Por isso mesmo, qualquer mo-

dernista brasileiro de bôa fé negará hoje mere-

cimento á «Canção Nocturna do Peixe», do poe-
ta germânico, em que o movimento buccal do

submarino cantor è representado |>*»r traços r

semi círculos consecutivos: (-))•)))¦)¦ 'A theo-
ria de Tzara falhou porque nem tudo que um

poeta produz espontaneamente é poesia. Dadi

perdeu-se no tempo.
Marinetti e Papini ficaram, porque, antes de

serem homensdoucos, ]á eram homens de ta-
lento. Mas os outros? Quem os admira, ainda?
Ninguém. E o movimento modernista brasileiro
deixou por isso de ser universal para assumir
uma feição nativa e barbara.

Haviam sido areados anteriormente um mo-

dernismo francez, um modernismo russo, um
modernismo italiano. Creou-se o modernismo
brasileiro. E' absurdo negar belleza á poesia de
um Mario de Andrade, de um Raul Bopp, de
um Jorge de Lima, de um Ascenso Ferreira,
de um Vargas Netto, de um Álvaro Moreira, ou
á proza de um Oswaldo de Andrade, de um
Plinio Salgado, de um Tristáo de Atehyde, de
um José Américo de Almeida. Seria mais do

que impossível deixar de reconhecer a grande-
za da reacçáo que ellas representam, quando a

esthetica brasileira ainda hoje nao possue um

monumento poético, pictorico, architectonico ou

musical, comparáveis aos Sertões, a algumas

(Communicado da Agtncia Kosmos - Rw)

paginas de Alfonso Arinos, Alberto RangeV

José de Alencar ou Raymundo Moraes.

II): -A origem apparente do modernismo

brasileiro é por'demais conhecida. Klla existi:

&< no gesto de « iraça Aranha perante a Acadc-
'& mia, 

na semana da arte brasileira, em S. 1 au

Io na Klaxon, na Esthetica. na Fanhcia /'cs-

vairada de Mano de An.lra.b-. nos Condcmna-

dos de Oswald e nos Kpigrammas de Ronald

de Carvalho. Foi, porem, Mario de Andrade

quem levou sempre a verdadeira doutrina, h os

seus discípulos, mais tarde, ficaram mestres.

Manoel Bandeira creou uma tendência para

o pensamento. Raul Bopp uma nova modalidade

de rythmo. E formaram-se, então, outros grupos,
um tanto distanciados do nativismo de Mario

de Andrade, mas cheios de intelligencia e cul-

tura. Graça Aranha, Ronalcl de Carvalho e Rena-

. fiÈTfl

4>

to de Almeida conservaram •se de um lado, esta-

cionanos na primeira idea; adeante sepode collo-

car de Festa o grupo em que apparecem lasso

da Silveira, Adelino Magalhães, Andrade Mura y

e Munllo Araújo, este ultimo inteiramente liga-

do ao grupo de Mario pelo vigor da oiienta-

ção profundamente brasileira. Ha mesmo nlgu-

mas dezenas de valores esparsos, abandonados

no marasmo das províncias e outros que se es-

quecem na própria metrópole, de gravar em

paginas de livros o espirito e a cultura que es-

banjam nas largas palestras. Merece d.,.,,, «.do

logai entre esses: Sérgio Buarque de Imllenda.

Dos que annunciam livros para breve, destaca

remos três: Raul Bopp, poeta gaúcho, que *ur-

gira com o «Cobra Norato»; Annibal Man.ado,

prosador mineiro que ha mais de um anno sem

promettendo «João Ternura ; e Clovis de i.us

mão, poeta amazonense, autor de Mayandeiia,

poema das cidades ignoradas •• Mas ha anula

muitos outros pelos estados do sul e do mote

cujos merecimentos não se pode esquecer. <>

Rio Grande do Sul é talvez o Estado que p<-

sua até hoje a geração modernista mais íorm .-

mais uniforme, Vargas Netto, Augusto Meyer.

Ernani Formara Mansueto Bernardi, Ruy ( une

Lima, Pedro Vergara, Darci Azambuju. Roque

Collage, Luiz Vergara, Theodomiro Tostes, Ma-

noelito Dornellas, são expressões quente* do

pampa. A geração mineira deve ser encarada

subo aspecto de mterieridade e sububza.

Esses os sentidos centraes da poesia de Carie,

Drummond de Andrade, Abgair. Renault. João

Alphonsus, Mictta Santiago- Caio de Freitas, da

proza'de João Dornas bilho e dos próprios Ro-

sano Fusco c Ascanio Lopes, de Catagua/es,

que instinetivamente se desviaram da tendeu-

cia verde traçada por Henrique de Rezende.

Ü"grupo bàhiano, èxceptuados Raphael Darbosa,
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aetualínente no Rio de Janeiro, c [ ooloRrdo l*
lho, ainda está loneo> d'* sem uni krrupo \ '^-ro

so. No extremo norle, o modernismo í:S«-
feijões irre^ularo lia no Rara, Rruno <\c Io
n«•/.(¦ -; e Rriobla do Moraes; no Ania
Abanar Raptos o I ranciseo Cmlvào, todos
dos p >e(.ac. Amaral M tltos o Alo lard.i de Mat
los, d«í Maranhão, não s.ào verdud« irarnrj
modernistas. Mais fortes e avpres
este aspecto, sào a> con aeoe ; da Rarahyba, Ala
emas e [>ornambuco. A Rarahyba, ainda ro-fii-
t e i n (* n t c tios deu Rudes Manos o I' o i v II <» d*¦•
Oliveira. IC innrj^avel uma grande e.\pre ão
de modernismo e bHbv.a no esiylo de Ruis da
("amara Cascudo, do Rio ( nnande do Noite.
Alagoas pos^ir Rr^c Rima. que poiC
.1 par dos maimos OMiaptore^ do Sul. I', .1 f.i-
m i I i a m o d e 1 n a <! c R <• e I < *, < j 1: o tem a sua alta
expressão d<4 poesia na personalidade» :neon-
fundivel de Asc*msa Rerreira, püso-f prosado-
res <!•» valor de (Rlberto Rreyre o Joaquim Rio-

josa.
III): díeduzidissinia ê* a geração d«»s |)in-

tor<*s n.'Oi''i 11 *- r a s t ? 1 r i»s * - e t ¦ 11 < * e 1 i t - s v < ¦
¦ía

*/?v

é
¥

-tocam í. r na o 1 Am:..;:! e l <;r'0;n 1 * ana.
('"üih » s iii.r.s !i '* í a ;IÍAiUtt ^ \"ciii
cai s .• l; u a 1 a : i f .. v. d o a n íi. ao. ( a «a u |) 1, us,

I aooel \'- A o eulplura poN>ue arti^ta^ <\c
ooap-aa d" Rr<< a ret, Cjuinno S;Ra, Colsn An

a ^:.;.»a!. A \;! m-aavara possuo ().s\vaido
rO(.mR. II 1 vulms.ua mtiMOi, oiniu \';í!a L«d)os,

:o tualaieate em Raris, Jayme* Ovalha Lai:* noi
Fernandes. Ruei;uio (ballet e l b k»-l Tavares, es-
te1 ultimo [lesqmzador de rylhmo'< p< pulares r
ex[)ressões ingênuas. Mas a aia hitei tura bra-
sileira > ívaa nâo existo ainda senáo no des-
ambrad > sonho de Jos<; Mariano (Fiih< ) R"

an provável, [joréni, que lio* fiquemos a dever-
amanhã a< id»*as cernes da noosi architeetura,
[)'OS|uo (ostamos cortes de (pie o estvlo brasi-
loiro dfvr ua~ caraeteristicos moraes eom que
elle» o concebeu, assimilando elementos do eo-
lonial : feição derramada et ampla, svstcma de

abas deíensivjs contra a a^mbza do sul e
nmsmo ingeauiirlades gostosas do povo cre-

anca, a que ella irá servir para sempre.
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COLLATINA - E. E. SANTO
I ba ,1 »i iotaroa dos fertilissinios terrtMu»s do Viillc do i\io Doce, dotados
de ni;ir;i\'iIhos;i rnjuo/.i do madeiras, sorvidos pela K. F. \'ictoria a
Minas, a R b.oras da capital do Ksbido, (» Lamboiu dos \'aliosos terre*-
nos i\o (\iparao, no tmiinoipio do Alegre*. As vendas são feitas a di-
nheiro c a lon^o pia/o, rui lo!<\s do 'Jõ a Rn hectares e em arras
para fa/rndas, medidas o tbvmarcadas, oca (auciicõos ;is mais vanta
josas. Raido, pi incipaimoiRa\ o ohiccR\'o sía ca.ilom/açao.

Uiredores : Alziro \) i a n n a p lldefonso ritto
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA. COM VIVACQUA IRMÃOS & CIA.
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO PRAÇA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA

ICSTAiM) VAA ívSPIHSTO SANTO
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Vida Sportiva l
Por razoes que des< onhe< cor o-,

Sgggj

fe5
KaU

mi

Foot-hall
Por razoa

<» 'S. Antônio» enlreg M
ao «Rio fininro», deixando, por jBfa
isso, dr haver no ultimo a.. |g§|
o jogo que estava ese.alado B&jj
fxci/rsòe?i ^"

O *Hangú V. (' ate ("*i |gj
tina attendendo ao convite que
gentilmente lhe foi íeilo pelo^ doi
clubes locaes : <d \apiehnba * ,-y
e ACollatinense Nos doi
vtnatehs» que fez, o valoro-o <.í»ai 

g
gú>^ nào se deixou dominar cm
pata mio de um modo >rilhai
partidas movimentadissimas. í 'or

tra o primeiro o resultado oi dr
2x2 e («mira o segundo, de 1x1

Pambem esteve om Collatma o ; =
clube «Americano , desia < idade. ;1
«ai d o realizou mim cor
cCollatinense I maroa. -or
redor este ultimo, pela
bastante elevaria de «>x2.

Verificamos (jne o do*q »o
interior dr nosso Lotado, vae
giedmdo sen si \ ei mente, poi
representações da- sociedade da
capital lutam com serias diíla
dades para co . e ; u j >aí
da victoria.

A Liga que superintende o-

rocios desportivos do [-.-aado ia
deveria ter pn>< urado o
Campeonato do Kspirito Santo d
vidindo o TCstado em zonas e dando
uma organização tal que dentro
em pouco o nosso desporto senti
ria os effeitos benéficos de some
lhante iniciativa
Náutica

Segundo fomos mlormados o (
1). Náutico ila Liga já elaborai
regulamento do Torneio de • \\ ate
polo» a ser disputado pelos cai »es
filiados. listes, num ^esto verda-
deiramente disciplinar, já estão er
})cnhados na organização de ias
esquadras rom (jinteres.se de bon
desportistas (jue suo. A 1 abolia de
jogos também já organizada
está aguardando a próxima reun áo yy
do Conselho Superior para cor
junetamente com o Regulamento
ser approvada.

Kste Conselho supremo além (\o
estudo e approvação que cumpre
fazer sobre o Regulamento e Ta-
bella de «water-polo», por forca de
lei, deve, ainda, discutir sobre o
resultado da regata dr Campeo-
nato rivalizada a lo de dezembro
do anno que lindou, afim de Ar-
clamar o clube campeão de remo.
Só isso e a parte referente á See
oao náutica. E os easos complica-
dos do Campeonato de 4oot- uill» .-
Water-polo

A instituição do Torneio desse
apreciado desporto, veio trazer um
certo movimento nas .<garageso
Assim já observamos o . Saldanha
da Gamem organizando também um
Torneio interno náo sa para lncü-

BB
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Vapores Rápidos e de Luxo
e III (lasse
e 111 classe

Cap Arcona, Rio Hambargo 13 dias, L l
Cap Polônio, Rio - Hamburgo 14 dias, f- f
Antônio Delfino, Rio Hamburgo 17 dias, [ i% í! Hn>sr
Cap Norte, Rio-Hamburgo 17 dias, ! <- n ( !a^r

lioulogne s sn um cila antes.
Morde Cervantes, Rio Hamburgo 18 diasj Navios a motor,
Monte Sarmiento, Rio Hamburgo 18 dias especial
Monte Olívia, Rio Hamburgo 18 dias? para III classe

Sabidas do Rio para a Europa-1929
Usinou % Igo, !toiiIom'iuk s isi, Hamburgo.

*\louto ('-Tvanícs.
A ntopa o l o jhn.o . .

1 de t c.vere
í 1 e NI a r o o

• \ nf e ()livia..
Cap Norte.  1-1 de
Cap Arcona ....... 2'» de
Wtunte Sarmiento. a de Abri
Cap Polônio  1*1 de
Cap Arcona  :i de Mai
Antônio DelTimr.... 1 5 de
•Monte ()!ivia. . ¦...
Ç,}\) N«Tte... ....
Cap Polônio de Junh.* M o í u e S a, r m í e a t o. ! <; d <¦ ¦
Cap Arcona ........ '' dr
Auuaiio Delfino., .. 27 de Julho
C3p Polônio ... 2o d" Agosto

*Sâa tocam em Roulogne smr

Agenícs çjeraes :

nror ferira nu w 11 r •?
Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

Victoria - Espirito »anto
Rua Primeiro de Marc

¦

¦

l'i do í e verei ro B
1 (O' Março I

I I
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lher os elennmtos que devem c«:m- tamljem estão [írovidenciando para
siituir a sua rej)rest.,ntacáo, como os seu^ c-.naguers "¦ entrarem em
também para ce.i;^olar^ aqaellos treinos <• ficarem nppnreTnaílo^ para
que. praticando o desporto, mio o orando certame::,
sejam julgados ai>n>< r»ara honrar \\ cova siisaani0 qu».* ma> ama

\ ry ]..!;i!iins <vaa.. "remo r remo".
EDUKEEPER

no «team > pnneipai.
As directorias do UlfOs y i • ^



ôonfíc futurista II A7 GUISA DE PERFIL

Sonhei.
O meu espirito transformara se em avião.

Sahi voando sem motor.
Era uma hora da madrugada.

Mez de junho.
Cm frio que cortava sem fazer sangue...

O a vi Ao voava
Accionado pela gazolina do somno !

Pesadelo terrivel !
Pai queria parar mas náo podia!

A noite cada vez mais fria...
O vento fustigando os meus cabellos.

De repente, o avião
Perdeu a direcçáo !

Felizmente avistei uma cidade

Que estava envolvida num manto de neblina !
Lra o Rio de Janeiro !

A's três horas, quando acordei,
A cerraçâo faminta

Tinha comido o Pão de Assucar
1'] estava deitada sobre a Guanabara

Fazendo a digestão!

Num navio do Lloyd para aqui voltei;
h] ü<"m!o aquella noite nunca mais sonhei.

lucutuqitara, 4- ¦ 12—92S.
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Mlle. é alta, esbelta, olympica e os seus ca
bellos são de ura louro acastanhado.

Tez alabastrina e lábios de coral, o seu ty-

po alourado lembra uma daquellas formosas ti-
lhas do antigo palz dos Albiões.

Os seus olhos côr de onix reflectem a pu-
reza e a sinceridade que caracterizam os seus

gestos.
Não tem aquella exhalaçâo de pompa e faus-

to tâo generalizaria nas «coquetes* elegantes.
Náo. Mas é por isso mesmo que a aprecia-

mos.
Admira nos. sobremaneira, a sua modéstia

e bondade extremas.
As suas attitudes sensatas e os seus mo

dos commedidos e recatados, bem condizem
com o seu todo indifferente, refractario a cer-
tas expressões dalma.

Repelle. nfio raro, certas trivialidades da
sociedade hodierna, para abraçar, satisfeita, os
mais rigorosos princípios do seu ritual.

Náo é sacerdotiza de Terpsichore, mesmo

porque, o seu espirito, um tanto cenoblta, não
lhe dá ensejo para tal.

Aprecia, entretanto, Euterpe, por isso que
adora a harpa de Orpheu e a sua poesia.

Gosta de lyrismo, porém um lyrismo puro.
genuíno, em odes racionaes, sem vislumbre de
hyperbole...

Falando, a sua conversação é presidida,
quasi pode-se dizer, pela aposiopóse, deixando
a terminação do sentido a cargo do seu inter-
lucutor.

Cm chronista sentimental, ao que se sabe,
lhe promettera uns versos, onde pretendia ean-

>> dute.s de virtude que exornam o seu co-
ração magnânimo, extremamente sincero.

Quando se senta ao piano, repositório de
ini)! .cias, arraiea do mesmo accordes
u iviosos, sonoros, como que a lembrar, s-audo-
no. as bebas tardes de abril «nu que, no pomar,
ao lado do sen eíriteo», trocavam juras de amor
e caninas, aspirando o perfume das flores e ou-
vindo o chilrear do passarêdo em sonata...

Mlle. é feliz, pois, ao que se sabe, breve-
mente vae unir-se áquelle que, embora longe,
não esquece um só momento.

Wlllls Cunha

Convites
Recebemos da Companhia de Melhoramen-

tos e Balneário de Cambury, S. A. um atten-
cioso convite para assistir a inauguração da
importante rodovia que liga o nosso centro ur-
bano aquella praia, a qual se realizou domingo

p. passado.
Agradecidos.
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O menino Adauto T IX

Alegria do casal Augusto
Andrade.
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O XAROPE. 5ao JOA

0 quo nos diz o seu pae :

lllmo. sr. Gerente da Cia. Nestic.
Caixa do Correio, 760.

RTO DE I AN El RO

possua uma
Presado senhor.
Desejo (pie V. S.

photographia de. meu iilhinho Adau-
to Andrade. E' uma criança que
conta apenas 18 mezes de edade
e já peza 12 kilos e meio. Como
tudo deve ao seu emprego cons-
tante da «FARINHA LÁCTEA
NiSTEE',» achei justo que V. S.
fosse sciente de mais esse sue-
cesso do seu maravilhoso prepa-
rado.

Com minha sincera apreciação,
remettodhe o retrato do meu Adau-
to e subscrevo-me de

V. S.
Amo. Atto. Obgo<

(As). Augusto de Andrade.
Residência : ¦— Travessa Vista

Alegre, 38.

RIO DE JANEIRO

É O fVIELHOR PARA TOSSE
PEITO - COM O SEU U5

|.« A tosse cessa rapidamente

ÇAS

\

2

3.

As grippes, constipações ou defluxos> cedem
e com ellas as dores do peito o das costa».

Alliviarrvse promptamente as crises (afflições)
dos asthmaticos a os acces3os da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

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

A insomnia, a febre e os suores nocturnoSid^-
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam-se af
funeções dos órgãos respiratórios

Xarope ^O Oo #»?•><-o n tr<* - •** n^s PhArrnacdS

Representante em Victoria : Agencia ommercíal «STELLA»
Rua Qeneral Osono, 56
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t Leiam brevemente l

Paraíso verde
Livro originalíssimo em que

?^

A's mães, cujos Bebes não pro-
gridem, recommendamos que se
dirijam ao agente da Cia. Nestló
nesta cidade, sr. G. N« ESPINDULA,
rua 1° de Março, n. 6, (Pharmacia
Pe8Sôa)-Caixapostal,3%8, que íor
necerá todas as informações, assim
como um interessante livro sobre
os cuidados e deveres das mães.

tx

% nos revela toda a gamma de emoções.
fX
«X
4s

Corlürnbo Ferreira

Paginas de esíhetica,
Ü revolta e de psychología
4v
«X

* 1

*
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O ESPIRITO SANTO ADMINISTRATIVO E POLÍTICO
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ENCARADO PELO SENADOR MANOEL MONJARDIM
Escripto especialmente

Interessante seria ouvir o senador Monjar-
dim sobre o Espirito Santo. Sobre a adminis-
tração e a política. Por isso certos jornaes vem
fazendo referencias más ao governo, bem como
malsinando a direcção política.

A Agencia Kosmos não tem interesse nos
Estados. E o seu objectivo é informar, Dirse-
ia o caso dessas folhas náo exprimirem a ver-
(lide? Foi isso que levou o nosso representai!*
te ao escriptorio do senador eapiehaba.

—Vêm em bôa oceasião, disse nos s. exa.
Era desejo meu falar sobre o meu Estado, re-
parando as injustiças (pie estão fazendo ao pre-
sidente Aristeu rie Aguiar, cuja administração
merece o meu maior apoio e quiçá de todo o
Estado. Agora mesmo, a propósito do projecto
orçamentário, vejo (pie o seu governo é orien-
tado por um profundo senso administrativo,
quer quanto á defesa, quer em relação á recei-
ta, distribuindo, equitativamente, as verbas, sen-
do de notar o acerescimo da destinada á in--
strucção.

Outra eousa que me impressiona bem — o
seu interesse pela viação. Varias estradas es-
tào sendo ultimadas, o que já é muito. Cor.o
váo as cousas, dentro em breve, o meu Estado
terá numa excellente rede viatoria, com a qual
terá accelerado o seu progresso, tornando-se a
capital o ponto central de todo o movimento de
café e madeiras.

— E o empréstimo ?
—E' indispensável. Com elle o presidente

poderá ultimar os trabalhos ferroviários e mais

!

para o «Correio Capichaba»

(Communtcado da Agencia Kosmos — Rio)

os do porto de Victoria, assim como a remodela-
çáo da capital.

E sobre a poíitica. que nos diz V
—Que esta caminh i sem novidade. Dentro

do nosso partido não ha a menor sombra de
desgosto. Quando se tem um bom governo,
tem-se também uma bôa poíitica,

O presidente, um político»..
Nem poderá deixar de assim ser. O che*

fe do Estado nâo pode alheiar se da poíitica.
Mas o presidente Aristeu de Aguiar será

investido da direcção suprema do partido ?
O senador Monjardim sorriu sem malícia,

achando ingenuidade na nossa pergunta.
Qual é o Estado cujo presidente nao é

que norteia a política? Depois, a influencia di-
rectora do chefe do Estado náo pode deixar de
se fazer sentir na política, mormente tratando-se
de um correligionário da envergadura do pre-
sidente Aristeu de Aguiar.

Referiu-se o senador Monjardim aos jornaes,
Elles, desconhecendo o que vae pelo Es-

tado, falam em olygarchia. Sobre isso tenho a di-
zer-lhe que o presidente já encontrou em po-
sição de destaque os seus parentes. S. exa. é
filho de um homem político, que fez parte do
Congresso estadual e presidiu a Câmara de Vr
ctoria. Foi correligionário do Barão Monjardim,
no partido liberal.

E quanto ao mais, deixe que lhe diga — é
invencionice que náo pega. 0 Espirito Santo
está hoje com a sua vida publica entregue a
um moço digno, que lhe ha de fazer a prós-
peridade.

¦\e*

—8 a##*#*#*##tf####0###*tftf####*####***Café Globo
RUA JERONYMO MONTEIRO, 39

Duque de Caxias, 40 — €. postal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-,

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

*

*

ti
ti
ti
*

FAZENDAS E ARMARINHOS

ALVE5, FONSECA & Cia.
End. telegraph.—^ESAb

Caixa postal, 3796

Rua V de Março, dô

VICTORIA xi*. L-. O i \ iN i \J

a
a
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«Vida Capichaba», no gênero, ò o periódico de maior tiragem e circulação
Estado do Espirito Santo.
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O CHORO E DESASSOCEGO DAS CRIANÇAS SÃO

FREQÜENTEMENTE O INDICIO DE EOMKRIGAS

OU SOLITÁRIA NO SYSTEMA.

í . _ .
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FACILMENTE E SEM PERIGO

SE PODEM EXPELLIR
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- VERMIFUGO
TIRO SEGURO
-Me *

Uma Só Dose Basta \
DIRECÇÕES EM CADA FRASCO
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Quizera realizar um sé momento
uma idea que faz o meu tormento

nesse lidar;
ter, ao menos num sonho passageiro*

o amor brejeiro
e singular

de uma morena,
deliciosamente bella,

CUJO olhar atropclla
e envenena,

deixando dentro dalma esse desejo j
de sugar lhe a existência num &ó beijo ...!

Ou, então, ter um sonho encantador,
sentir na minha boccft esse calor

suave,
na vertigem da doçura,
que vem da formosura
duma loira meio grave !

Quizera, pois,
tela bem junto de mim,

num dia assim
e morrer depois,

emquanto a chuva, fora, cahe, sem dó,
de quem sente tal trio e morre só 1

Quizera. emquanto a chuva cahe lã fora
e o somno demora,

uma doce companheira,
uma vcostella» brejeira

para ajudar-me a esquecer
tamanha solidão ;

para commungar commigo
do mesmo abrigo

até morrer
do coração ;

para pormos, num gesto feiticeiro,
a cabeça no mesmo travesseiro...!

Quizera realizar o meu anhelo,
tão singelo,

possuir a flor mimosa
que enchesse com sua appariçáo

esse vácuo da minha solidão
erysipelatosa I

Creio até ouvir a voz
daquella que vem, emfim,

para o meu baldaquim!
Mas, ó decepção atroz,

essa voz não é voz, é o insipido miado
do meu gato Amoroso, em cima do telhado,

do meu gato. amoroso i almofadinha»,
arrastando a aza á gata da visinha.J

E eu sinto cada vez maior, mais amargosa,
a minha solidão erysipelatosa I
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O pI L OGKNIO
serve em qualquer caso
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Si já qua9i nAo tem, servedhe o PILOoEN O,
Porque lhe fará vir cabello novo r íbundan-
te. Si começa a ter pouco, servedhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o cabello continue
a eahir. Si ainda tem muito, servedhe o PI-
LO(..ENlO, porque lhe garante a hygicne do
cabello.

Ainda para a extlneçao da caipa.
Ainda para o tratamento da barba

e loção de tollette.

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

e pcrfumarias.

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamento verdadeiramente ideal para
crianças, senhoras fracas e convalescentcs è
o Pho§pho-Thlocol Oranula-
do de Giffoni. Pelo «phospho-calcio physio-
lógico» que encerra, elle auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; e pelo «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-
mõcs desintoxica 09 intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada e o
peso do corpo augmenta. E1 o fortiticante in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

da influcnza, da coqueluche e do
_ — — sarampo — — —

Reeditado diariamente pelai summlda-
de» medloasdestacldade c do» E»tado»

Em iodas as pharmacias e drogarias.

Deposito: Drogaria Giffoni

Rua 1" de Março, 17 —Rio <le Janeiro

1

TVDUIP. FREMÍA. INFECÇÕES intestinaes e do apparelho urinario, evitam-se, usando ÜRO
I II llvj EüKMINA precioso antiseptico. dcsinfectante e diurctico, minto agradável ao paladar

Em toda» a» p&armacla» e drogaria» - i>epo»lto DROGA^'^Gi^F^^' ^«-^Rua 1- de Março. 17 R»o "e Janeiro
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rDR. AMÉRICO OLIVEIRA 1
MEDICO PARTEIRO
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RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-
— soa. 22 -

(antiga Rua do Norte)
Tel ph. 19

CONSULTÓRIO

Rua I? de Março, 6
Por cima «ia Phar-

macia Pessoa. Diária-
mente das 8 ás 10
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TODAS AS
GRAVURAS

IMPRESSAS NESTA REVISTA
SÂO FEITAS MAASAYIANN

^ ^ /ANTIGA CASA BRUN )
DÊ

TRINXET <fc C-Ia

RUA LCDO, .
^ Te/ep/i. Pior te - Õ56 7

WODE 7ANEIB0

Commlssões, consignações, repre-

tentações e eonta própria

Escriptorio e armazém : R. V de Março, 42

Tclegrammas: TRINXET - Código : RIBEIRO

TELEPHONE. 75-C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo
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NA ESPECTATIVA
* Nove horas da noite... SoffregO e desespe-

rado. varo com meu olhar a profundeza da noi-
te escura c silenciosa... e tu não vens...

Lá fora os vagalumes, como fúnebres cirios
tremeluzem na câmara ardente da sombra...

O vento passa assobiando a grave Iitama
dos desgraçados..*

E aqui dentro, que frio, que silencio, que
monotonia, meu Deus ?l Nem a aurora de teu
sorriso, nem a labareda de leu olhar, nem o
aroma capitoso de teu corpo, Só em tudo a
visão de teu períil esbelto e longo, o rvthmo
cadenciado de teu passo, a harmonia doce de
tua voz...

Dez horas... Apparece, lá bem no imi da
alameda do jardim defronte, uma silhueta mui-
to indistincta. Julgo que és tu; não és, simples-
mente um bebedo (pie passa indo de encontro
ao vulto comprido das arvores e aos postes
dos lampadarios.

E éme um século de ansiedade cada mi-
nuto que passa. E comprehendo a sentença
averanica «sempre, nunca, nunca, sempre»»

0 tedium vitae de todo se apodera de mim.
Ai que sensaboria em tudo...

Onze horas... A noite, de todo morta, deixa
de respirar.

Nâo se ouve pelo espaço nem a reticência
de um som, nem o rumor de uma aza, nem um
ai de um desgraçado. Só, de quando em quan-
do, o latido de um cão insultando o brilho opa-
co da lua e o garíalhar phantastioo de um mo-
eho... E espero te ainda... Para supprir a au-
sencia tua pego de tudo que me destoe que tem
um quê de ti :—um lenço que deixaste proposi-
i ídamente rahir e que me deu a opportunidade
de nos approximarmos, uma sempre viva,sym-
bolo de nosso amor eterno... e um rolo peifu-
mado de tuas cartas..:

4k
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CmSlema
Toma este lindo brinde perfumoso,
Este casto è singelo -amor perfeito»;
De tarde, ao trem partir, quero, orgulhoso,
})a janella em que eu fór vel o em teu peito.

Depois quero que o guardes, bem ditoso,
Na doce cabeceira de teu leito,
Porque o coitadinho ha de,saudoso,
Tornar-se dentro em breve mui desfeito,

9
er-flfi

?Ms

Porémi querida, has de guardai-o ; assim
Mesmo tristonho e sem perfume, emfim
Nada mais é do que um presnte meu,

Pois se a flor sem cuidados se perder
tu, meiga companheira, podes crer
Que nesse instante o nosso amor morreu I

Victoria, 21 de dezembro de 1928,

Nelson Soares cie Oliveira

\

Meia-noite... Compassadamente despertam
em badaladas lentas os sinos de velhas torres
0 mundo imita um Gesthemani sombrio onde
oram as almas brancas dos Christos e erram as
das Magdalenas redimidas...

O silencio atrae o silencio. ,
Concentro-me, então, todo em ti.
Lembro-me da primeira vez que me deste

a beijar a mão fidalga e pequenina, e daquel-
Ia tarde, plena primavera !... em que, te pren- /
dendo muito a cinturinha estreita, beijei, a >
contra gosto teu, a rosa rubra de tua bocea.

Mas como tardas?... por que náo vens?...
Madrugada... De uma a uma, váo desappare-
cendo as mais rutilas estrellas.

<>s gallos já ferem com o clarim de seu
canto a aboboda do espaço immenso... E nada
de tua vinda...

Indago então de mim mesmo por que tão
frágeis nossas juras, porque tão ephemero nos-
so pacto de amor ?...

E não chegas...
Manhã.,. A aurora, lá fora, já vem cantan-

do pela bocea dos passarinhos... 0 levante, aqui
e ali, tinge-se das mais raras cores.

lia um epinicio sublime em cada corolla,
um hymno de amor de ninho em ninho.

Tudo é vida, é calor, é alegria, é força, é
enthusiasmo. é vibração.

E então, e mais do que nunca, te sinto per-
to de mim... porque tudo que surge com ama
nhã radiosa é como a graça de teu janeiro em
flor, como o perfume fresco de tua carne, como
o cymbaio divino de tua voz e como a alvo-
rada festiva de teu riso.

Corlumbo Ferreira
{Do livro «Paraíso Verdes no prelo).

Os freguezes da Loteria de Minas sâo os seus melhores propagandistas.
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Milagres do «LAVEROL»

Conheci unia mocinha
Feia è torta como anzol,
Mas que ficou bonitíríha
Ço'ura tubo de «LAVEROL»,

Minha sogra era enfçrnnça,
Vivia a tremer no sol,
Mas, vibra! e... já vae á missa,
Porque tornou... «LAVEROL*
>¦'¦¦¦¦ íí;

Toda moca enamorada,
Que participe do eseol,
Não vive preoecupada...
Se ia tomou LAVEROL»

Sei dum lindo rapazinho
Que já se julga de prol...
E só porque, em tamanhinho,
Gostava de «LAVEROL»

Um sujeito verminado
Queria ingerir lysol,
Mas, depois, ficou curado
Comtiso do «LAVEROL»

JOÀO THOMAZ

»
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque .

GLAXO é tâo digestivel, limpo e> nutritivo
como o leite materno.

GLAXO náo tem micróbios nocivos e até os
recém-nascidos o assimilam.

GLAXO é puramente leite, que se dissolve em
água acabada de ferver.

Bi I I I 1' ãW* '""^^Bai I I

^ímBB->m í .1.1. I
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I I ^ i Ir^^ I
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Ua^rnRMA SAn ^*W
O UTERO DOENTE^

f — Iuntmmaçao do Utaro; ¦
l*-CaUrrho do UUro;
V — Corrímentos do Utaro; ^
C — Colicu do Utoro;
fc* — Hemorrhagia* do Utaro;
^ — Dyimenorrhaa (regrai dolorotü» aa omiti);
?.• - Amenorchia (falta d« refraa);
fc«_J>ucorThéa (floraa brancaa);
*• — Perturbtçòei da FubertUdt;

MX#— TaTortct os phenomtnoa da Orafldar,
íf — Combata oi eajooa t *o«itoa d* Qt%rmmt>
U.* - Erita ot Abortos t outra* Partwbaçô*; ?*
il« — Padlita o Parto;
14/ — Acalma ai Dorea dt Cabaça, VartJpfii» *•
!&• - EeaUbeUce o appatlta;
16.* — Tonifica o ütaro.

é A VIDA DA MULHER; DÂ1HE SaUD£. ALWIIA E VIOiIb

MEDICAMENTO DA IDADE CEITICA
MAS PHAaMACIAfl 1 DB/>OaJUaaV
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GERMANO 6ERHARDT a

£ Rua Jeronymo Monteiro n7 t

Experlmente-o para o seu Bebê
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— Victoria saArmas e munições, Artigos
dentários

Material photographico
Victrolas e discos de todas as

marcas
Instrumentos de musica

Cutelaria e ferragens unas
Artigos para presentes. Bicycletas, 5

Filtros 5
5 Livraria, Papelaria, Typograplua «
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Dum ás vezes uma
lua: - c/ura emquanto permanece cr

j, 
' àr contente que reflede o estada aalma ventura-

% & dajoven esposa. /v _.-
A Jíal a a/ma noa oowma cr arrp<r. CS WJtt»

• i tos pfyíiaw a^aocun átó phjsicrncmixaé as vestia1
"$ ori CW5 alegriaà mtericreg. • v

fiv, ^ óenÂoraJ, sob a ameaça permanente cC
VA* Jnammodoé,nimxipodemiera^eaumnçad-}a . sofrer, a wi^naís' queetfeiam (kmaamente eádare-

I f_ cSí-' auan/<r aa meicr áfte ae oamòa/er orf _euá'' 
mateis inditpen^nA Saúde da Mulher "é cr remédio- infalhvdáu
$ores-&rancas, daâ Suápenáãtó, da*cHeara£t De-
masiadaé. _as O/íca* literinas.

1 cíaò a protecçãa d'JÍ Saúde da Jllulher" pede
uma lua de mel durar o que dura a mocidade, per
que a Seu emprego evita que aqueüaÉ doençaò ve-
nham a desencantar tão- doce phase.

Üãntff para aéiovenS eépoéaé, come paraaé senhçraá em

gemia Saúde áfe enam/ra /um imxpké frakjú ac) grande tema
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* ÍÃ ECOS DO CARNAVAL
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¦¦¦¦! I^BaV. JBflflWJflflflflfl! ¦¦¦¦! PjI iff Ikflflflflaw Bali flfll Bfll

PBBKbBJBB/BWbB 

g^mfr&flp***9w^* ;¦'-V^Bflflw.1'"¦ '" !^5. ¦ rfc,"^j*'' ¦¦¦*¦¦¦¦ BBflV BBB^r ^BBfl

¦¦BJflJ IB BBT ^^t BBBJ fl& jSi ^B/_BBB/_BBBj ¦•BBfltT*'*^^ ^^^^^^^ ^^^^^

flflBJ MBJI " *M*çt'ís' ^*í "«BB. flfll I H flP^fPIpSt... Wíà (ÉHki^É

4s senhorItas Alayde, Ruth, e Sylvia o os meninos Roberto e Ruy, filhos do nosso amigo

sr. Antenor Maciel, que se revelaram, no ultimo Carnaval, fervorosos

adeptos de Deus Momo.
•••#••?• »•««.«*+ •••?•«•• •???•••?»»????»•»••••••? .?•-?••? >•••««••

t"¥w'Síwti^^^^K^if^y!w^T^fi^^w^li^.,-j '*^' ¦ '.flflflflB ^^P^Bfl BBflV

"¦';,;:--'.';^:al«fltÉB^^H'^';^^Bjj^BPP^'' flHflBfe^ '¦

K^P^e ^ÊÊÊ mm' : ¦-'': -flfll'' ¦¦.'. ¦^'^Bflfll BfliflflW

¦Bf âBbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbt¦.¦'¦¦¦ ^Vfll ^BPREfll BBF^

^Tí^MnB^IlM^T^^^^^^t^^^^flBB^^ ^1^^^^^^'^''A t
£i«|flHjBHflHEKÍ*ÍHfc^ ''-'.
l»!!ÍifllfllflHHHKffl^^ " :¦'' '*" -i£"¦A**—.-*-—"»——-*•****'•*

0 nosso amigo
sr. Hcrac/ides
Pires Martins,
commerciante

em Alfredo
Chaves.

Aurélio Gonçal-
ves, auxiliar

dã importante
firma J. Reiscn

d Comp., de
S. Leopoldina.

;^S B^F^BgJ BflflM^àflfl BH^J^*3Í vmmr ¦

. A.\Jftfffiíjpv;v ..jflfl BHk^SI HBr ¦''''''

A Loteria de Minas tem realizado muitas aspirações.
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/Vs na pcilucia azul, ao se despir,
Depois do baile, onde dansara tanto
hlla contemplo no crystal do espelho
Do alvo corpo o senhoril encanto.

Alva e radiosa como uni esbelto lirio,
Imagem verdadeira do pudor,
Contempla a curva dos seus lindos scícís,
Seus seios firmes, de nevada côr.

Xo pequenino quarto, um xoto a espiava
E. sinuoso, o xoto espreguicava
Olhando o encanto dos seus seios nus.

E no olhar verde havia tanto amor,

Que et tu, medrosa, ao se apagar da luz,
Ficou toda vermelha de pudor.
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Álvaro Gareau Moreira, auxiliar
da importante firma Viuva Morei
ra d Filhos, proprietária da Phar-
macia «Confiança», desta praça,
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Ja/# £/a e Afe/, filhinhos do nosso
conterrâneo sr. Manoel Pinto Ban-
deira, residente em Nictheroy.

Senhoritas Etelvinn Mello, Maria d inah Pinto
da elite social de S. João do Alfredo Chaves.
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Sebastião Beraldo, guarda-livros em Santo
Angélica, município do Alegre
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Senhorita llka Sdva, filha da viuva
sr*. d. Francisca Duarte de Aguiar

e Silva, residente em Nictheroy,
Estado do Rio.
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tfe//o, Itlhinho do sr. João Pires
dos Reis o da prof. d. Maria

Anatolio dos Reis, nossa ropre-
sontante em Conceição do Muquy.
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João o José, filhinhos do sr. Chrysantho Sanf Anna, negociante em S. João de Alfredo

Chaves, onde é nosso esforçado representante; Amalla, filhinha do sr. Cosme TeUeirt,

negociante em Bom Jesus de Itabapoana; Maria e José, filhos do casal

Damiào Corina Teixeira, de Bom Jesus.

PELO

INTERIOR

DO ESTADO
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Paizagem

em Alto

Baunilha,

no município

de Cotlatina.
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Os freguezes da Loteria de Minas sào os seus melhores propagandistas.



EM MANÁOS

Dr.vManoel Xjvicr

P^es Barreto,

illustrado Juiz Fe-

dera! no Estado do

Amazonas o sua

exma. osposa

d. MarciondLi

Paes Barreto.

AMIGUINHOS DA

«VIDA CAPICHABA-
'¦'tá ''v;- ** '

Chdomir, aos 7

meses, filho do col.

João Secchfm, alto

commercièintc em

Engano; Wandéa,

filha do distineto

casal Antônio e

Iracilda Lofego, de

Cach. de Itapcmirim,

e Maria da Ponha,

filhinha do sr. Luiz

Mello e d. Na ir*.

Teixeira de Mello,
• • •

rosidentes em Bom

Jesus de Itabapoana.
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ECOS DO CARNAVAL

Senhorita Annita Borges Miguel,

filha do fallecido cel. João

Miguel, um dos mais finos orna*

mentos da sociedade serrana.
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Os foliões Taciano e José
Pimentel e Joaquim Sohrosa,

que muito se divert ram no

ultimo Carnaval.
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Historia de um homem íeliz
Ao Beiíjamirfi Silva

s, os dois*** nós, os dois,,,
li um silencio entre nós dois.

Eu queria dizer tanta causa pata você,
Você queria diz^r tanta causa /nua mim,

Mas não diziam os nada.

Ld fora a chuva chapiava na calçada,..

Suas mãos procuraram minhas mãos.
¦ ' . ¦ a o ;'¦¦¦¦

Seus olhos procuraram OS meus olhos.

Sua boca derramou se em minha boca
Como si fosse

Uma taça de sangue.
E nossas bocas se juntaram

Fazendo uai tuntul pintado de vermelho...

Ld fora, a chuva chapiava na calçada,„

Você me disse:—eu gosto de você.,.
Eu disse a mesma causa,

Conto hoje digo o que você me diz...

Ld fora a chuva chapiava na calçada...

E foi assim
Que eu comeu ia ser feliz...

AKMI.XDO BAPTISTÁ
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üepo/s tfo Aj/i/to, com 47/n ar alegre e feliz de quem nào
tem preoccupaçòes na vida.
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PELO INTERIOR DO ESTADO
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IZ/s/a 'cfe um /recAo i/o canal construído para a Uzina
Electrica da cidade de Guarapary.

DR. EUflRISTO*DE MORAES

'mm
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Passava o mestre em Direito

Cofiando a bigodeira,
-Toma-lhe a frente um sujeito

e falia desta maneira ;

—De minha causa, desisto,

Pois tinha urgência demais.

E. vós, dr. Evaristo

Demoraes !...
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Um -bom pneu e uma boa ca-
mara de ar contribuem para muitos
kiloméfros. a mais. de passeio agra-
davel. Naturalmente, não poderão ser
evitados os furos causados por obsta-
culos^ entretanto, dissabores occasio-
liados por câmaras velhas, já muito
remendadas e que, por isso, deixam
escapar o ar. poderão ser facilmente
eliminados. O meio mais fácil para se
Chegar a este resultado, é usar as
novas Câmaras de Ar Goodvear.
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•S Às Câmaras Goodyear são ta-
bricadas com borracha vermelha de
superior qualidade. Retêm o ar infal-
livelmente, por muito tempo, tornan
do-se, assim, o complemento indis-
pensavel a vida do pneu. ^ .

)S Pneumaticos com a ampla pro-
tecção Interna, que fornecem as Ca-
maras Goodvear, prestarão, serviços
altamente satisfactorios-se/npre.
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NOSSOS CONCURSOS
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Este concurso encerra-se este mez
s.....

Ate^ agora recebemos os seguintes snffragiost
RAINHA DOS ESTUDANTES

DE VICTORIA :
Senhorita Haydée Nicolussi...
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//za Dessaune
Ruth Maciel
Sêbastiana llooper (E. Nj
Maria Stella de Novaes.....
Wanda Coutinho (Escola

Normal). .....
Ilka G. da Rocha (Gymna-

sio do E. Santo)..
Iracema Cunha (Carmo)..,
Maria Eleonora Pereira
Rubria Gonçalves (E. N.)....
Paurita Catmon (Gymna-

sio do E. Santo )
Hebe Albuquerque (E. N.)
Virgínia Martins (A. do C.)
Lúcia Bonino
Diva Nogueira (Gymnasio

do K. Santos
Alda De Biase (G. E. S»)
Vera Larica (E. Normal)...
Aleida Gonçalves (Gymna-

sio Sáo Vicente)...
Vara Guimarães (G. E. S)
Lelia Saletto (Carmo)
Dealdina Miranda ( Colle-

gio do Carmo)
Haydée Miranda (Gymna-

sio do E. Santo)...
Cacilda Varejâo (E. Normal)
EdithDias Carvalho (E. N.)
Lucy Milagres.
Dinorah de Almeida (Gym-

nasio do Espirito Santo)
Conceição de Oliveira.. .'.
Elza Braga (Carmo).
Romana Calvacante
Cidelia Lima (Collegio do

Carmo.. ....
Dacyr Mangueira (Escola

Normal)
Maria Vello Silvares ( Es-

cola Normal)
Wanda Alves de Souza
Yolanda Ribeiro (Gymna-

sio do E. Santo)..
Judith Castello
Mariana Pimenta (Carmo).
Maria Miranda (E. Modelo)

603 votos
553 «
325 «
284 «
270 «

188 c

/-/ «
148 «
120 *
103 «

*

98 «
91 €
83 «
60 *

56 «
56 «
47 «

4h r
43 * *
34 «

34 €

33 «
32 «
30 c
28 «

26 *.
21 «
21 «
16 «

15 «

14 «

/J «
// «

/O «
10 «
70 «
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Senhorita Zuhnira Moreira (Escola
Normal) ? * • ?

Amélia Silva *.?«
Odette Paiva (Carmo) •*
Célia Penedo (E. NormaU...
Stella Ewald (Carmo)
Ar lei te Cypreste (Carmo)..
Amalia Benezath (Escola

Normal)
Sylta Oliveira
/ha ternandes (Gymnasio

Sáo Vicente)
Rita Ferreira (E. Normal)..
Mathilde Crema (Carmo).,..
Edith Moniz Freire (Gym-

nasio do Espirito Santo)
Yvonne Meyreltes (E. Nor-

mal).... .....
, Angélica Moreira (E. Nor*

mal)
A lha Coelho (Gymnasio S.

Vicente)
Cotinha Miranda ( Escola

Complementar) .....
Doralice França (Escola

ímucjeio)...*«* •»....
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NOSSO MELHOR -FOOT-BALLÊR«

Octavio Ferraz (America)
Sarlinho ( America)
Pedro Borges (Victoria F. C)
Carletto lhebala (Alliança).
Gilberto Paixão ( Rio Branco )
Chinez (America).
João Rosa(Bangú) .
Affonso Bianco (Victoria F. C.)
Othelo ( Rio Branco).
Lauro Rabello (R. B. F. C)..
Roberto Calmou (Victoria F. C).....
Vinicius Coutinho

João Bala ( Rio Branco ).......,
Luiz Marques ( Victoria 
Ayrton (America)
Milton (America F. C.)
Gilberto Gabeira ^America)
Aldomario Pinto /'Victoria F. C.)
Cursino (Rio Branco)
Pavão (Uruguayano)
Cicero Nonato
Américo Batalha(\fictoria)
Milton Vieira (Theresense F. C.)
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70$ votos
435* «
352 «
299 «
223 «
145 «
128 «
5() «
41 «
»Tá«. i

30 «
27 4«
2J «
/7 «
/6 c
15 «
/3 a »
72 «
K> €

«
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ATTENÇÃO :—Rogamos aos srs. votantes o obséquio de se utilizarem convenientemente dos nos
sos «coupons», náo confundindo os que se destinam á Rainha dos Estudantes com os do Concurso sportivo

PRÊMIOS
A fabrica de relógios Lorigine*, de fama universal, com grandes prêmios em todas as exposi*

ções, a que tem comparecido, resolveu premiar os vencedores dos nossos animadissimos certamens e, pa-ra isso, já nos enviou, por intermédio de seu digno representante nesta praça, sr. Fiorino Petrocchi, dois
lindo9 relógios, um de ouro, typo bracelete, para a senhorita que fòr eleita, no nosso Campeonato de In-
tellijjencia, Rainha do9 Estudantes de Victoria, e outro também para pulso, destinado a quem alcançar o
mento de ser tido como o melhor dos nossos jogadores de football.

Sáo dois presentes artísticos, de elevado valor, e brevemente seráo expostos na vitrine do sr. Fio-
rino Petrocchi, ue9ta capital.
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Quem compra bilhetes da Loêaria de Minas tem uma perspectiva de beílo futuro.
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PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
Licença n. 511 de 26 de março de t9o6

Leiam iodos
0 que di/. a verdade pela penna de um acreditado clinico de Pelotas., Dr. Álvaro Drumond de Macedo, formado pela Faculdade de Medicinada Bahia, etc. etc.
Attesto que ha muitos annos emprego na minha clinica o Peitoral deAngico Pelotense, que considero um medicamento heróico, em todas as enfer-miciades das vias respiratórias.
Pelotas, 10 de setembro de 1920.
.,. ¦ . Dr* Álvaro Drnmotul de Macedo,Hrma reconhecida pelo notario A. E, Ficher.

. {m

m

Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do
— BR A S II. -

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül
ín**— WÉWfcii W ii**i V mmmmetm

A88ADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos comO uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2$(X)0 rs. na Drogaria
Pacheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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Telegr.: «PRADINHO»
9

Caixa postal, 3867
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BEIJO FRIO!
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BEIJO FRIO, o único beijo ao alcance
de todas as boceas, que podeis receber
innocentemente, a todo momento e em
todo logar, refrigerante ideal do espirito
edo corpo, soba forma delicada de pu-
rissimo e delicioso sorvete confecciona-
do primorosamente nos estabelecimentos
frigoríficos de VIVACQUA, IRMÃOS
& CO-, com matéria prima impeccavel,

e pelos processos mechanicos mais
aperfeiçoados e hygienicos.

111111=

Escriptorio:
Rua jeronymo Monteiro, 12

Victoria Estado do E. Santo
iuiHMtttittuiuiiinauiiuiiHiiittuiucitiiiiiiitiiiiitiiitiiiitftf«itHi»ti»titiuyi miuuHiinmttiHii

BJ

| 
A Fabrica de BEIJOS FRIOS, á rua-23

| de Maio n° 7, fornece-os, em qualquer
| quantidade e variedade, para esta ei-
| dade e interior do Estado, irreprehen-

sivelmente acondicionados em reci-
pientes apropriados. *
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(Continuação)
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A religião de Deu9, unificada pelo Divino
Mestre Jesu9, é-nos concedida pela grande bel-
lleza que nos desvenda a Alma.

A religião, portanto, está bem explicado»
8ó uma, e será administrada pela do Espirito.

Qual é,meus irmãos, a alma que deixa de

%r um novo horizonte cheio* de Luzes e e9-
iéndor para continuar a bater no peito sem
ada ver?!
j Como se podem cilas considerar redimidas

suas culpas sem poder ainda ver siquer
ma migalha do Pae Celestial ?l

—Coitadinhos !
Si elles pudessem comprehender como ain-

Ia é toldado o seu estado esmorecerse-iam da
lota. Mas é justamente esta fonte pura que vem
linhar todas as almas, alvejando as suas ves-
es, para louvar uma só Lei, uma só Religião.
[lie é a de ChrÍ9to Salvador.

Quando Krishnamurti se apresentará para
lar começo á sua grande missão?

Logo que seu espirito der todos os pon-
09 de estudos, sendo, porém, ainda este anno.

dia náo o posso advertir.
Meu9 queridos irmãos, approxima-se o

lia em que vos devo cuixar plara attender
Outra missão que o Divino Mestre me encar

ou de desempenhar. Amanhã voltarei para
fe despedir de vós todos e caso tenhaes mais

ilguma pergunta a fazer procurarei com a maior
h vontade attender-vos. Por hoje vamos dar

jjbr concluída a lição.
—Bôa noite. Deu9 esteja comvosco.

¦>'¦¦'¦ i

11 a. LIÇÃO

Inca tinha trabalhado todo o dia para dar
sala nma certa sumptuosidade, adornando-a

le lindas íl)res que colhera do seu jardim.
Chegada a noite todos três se prepararam

{po as melhores vestimentas como si se tra-
isse de uma grande recepção de alta diploma-
ia.

A's oito já estavam sentados em redor da
esa ém profunda concentração.

t\ a-0 sábio astral se apresentou com o mes-
,0 sorriso nos lábios e fazendo a acostumada
ludação, disse-lhes que não vinha despedir-

t mas sim continuar ainda um pouco as
Suas lições por ter-lhe o Bom Pae Celestial
Concedido mais um dia de permanência entre
OS caros amigos que o estavam ouvindo, que-

s^w<to*idlfr>:*s^i^m^>i««sto

DÉCIMA LIÇÃO
^^V

I

rendo isso dizer que a Deus agradou o bom
comportamento que houve nessas reuniões e o
bom aproveitamento conseguido.

—Meus irmãos, sei que me quereis con9ul-
tar a respeito do grande astro do dia e das
línguas primitivas que foram no mundo faladas,
não vos dando por satisfeitos com as explica-
ções ligeiras que já vos dei, porém, hoje, vim
com programma determinado o qual é uma re-
velaçáo interessante sobre uma das encarna-
ções antiquissimas do grande Instructor que,
em nome de Jesus, tem muito breve, como vos
disse hontem, de dar começo á sua extraordi-
naria e benéfica missão.

Náo vos direi cousas novas, quero somente
vos confirmar, pela bocea de outros, um dos
ensinamentos que já vos dei. A narração que
vos vim fazer —achei-a archivada no immenso
archivo astral onde estão guardadas, até o fim
da regeneração universal, todos os actos, obras
e pensamentos humanos.

Queiraes portanto, meus queridos irmãos,
desculpar-me, si transfiro até amanhã as ex-
plicações que tanto almejaes saber.

Depois de breve pausa o sábio astral co-
meçou:

Noa tempos a que se refere esta narração
appareciam no ceu certas estrellas que ti-
nham grande influencia sobre algumas phases
da vida humana. Entre estas estrellas havia
uma que avisava o nascimento de muitas cri-
ancas.

Foi numa oceasião do apparecimento dessa
estrella, parturiente, que nasceu— ALCYONE—
em um berço forrado de lindos pannus de da-
masco.

Era elle íilho de um grande astroiogo.
Seu pae e sua máe eram prognósticos da

Divindade. Comprehendiam bem a altitude do
Ceu. Oravam e respeitavam as mensagens di-
vinas. Eram conhecedores da verdade.

Moravam elles num alto castello rodeado
de lindos arvoredos e com muito conforto.

ALCYONE- O seu verdadeiro nome nâo
era este. No tempo a que me refiro, o seu no-
me era de um planeta já tomado pelos seus
mestres nas suas reincarnaçôes.

Seus pães eram de finos tratos e favore-
ciam lhe os melhores confortos e educação.

Seu aspecto era lindo e elle tinha um cor-
po esculptural perfeito.

(Continua)
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AOS CAPICHABAS ELEGANTES ft^^S^^Í^N
gentemerte, freqüentar a sociedade do ««co/, possu/r um fraro /Amo • «•»*•«•' *f» * •• •''*
Zutf» exigldes pele pragmática» sodaet, - é f««ioe«», nas /«ro-M m««H VT^LÜLX
dYdelicioso refrigerante: QENIPAPIHA CHAVPAQHE. Esoo artigo, ?"•£»'•"* 

'£"'£
/»»»fe c/a *i#cco rf» genlpapo pela firme R. WAITER A C,ec/>e-ee patenteado paio Mlnlatarla

da Agricultura,
Sejam portanto elegantes, pedindo nos principaes restaurants e bars o alludido refrigerante^
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NOTA CARNAVA LESCA

ÃVaV.

í. -:\

Sim. sem contesto algum e sem o menor
receio de errar, pôde se dizer que, a Iconha, a
essa pequenina villa que a natura em sua \ bra
gigantesca e caprichosa quiz ornasse o Espirito -,

Santo, foi consagrado o direito de possuir o
mais bello e pomposo carnaval de todo o inte-
rior do nosso Estado.

Já ha alguns annos que nessa villa se home-
oagôa Momo, com todo brilho e encanto pe-
culiares á maior íesta que a tradição ha con-
servado. Nesse anno, muito embora a poética
villa náo pudesse prescindir do concurso de
um dos seus dois maiores clubs, o «Democrata»
o carnaval, ainda assim, ultrapassou a especta-
tiva geral.

Esse club. por motivos imperiosos, trazidos
pelos mesquinhos caprichos do destino, náo pou-
de tomar parte neste carnaval.

A perda de pessoas das familias de alguns
dos directores desse club, veio impossibilitai-o
disso. O golpe fatídico de que foi victima a Ia»
milia Miranda, pelo modo desastroso que se ve-
rificou, salienta-se dentre os demais.

Náo fora os desastres havidos e o carnaval
de Iconha seria superior ao dos annos antece-
dentes. As pessoas enlutadas sáo o dr. Jair de
Freitas, o sr. Arnaldo R. Soares c o sr. Virgi-
nio Miranda, os mais esforçados e melhores ele-
mentos da directoria do «Democrata»..

Contudo, este carnaval náo deixou de impres-
sionar do melhor modo possivel a todos que o
assistiram.

Dois outros clubs abrilhantaram o carnaval
deste anno: «Girasól», com seus animados e con-

¦•m*<f

corridos bailes, fez o contentamento de seu
adeptos e associados.

Casquinhas» foi o club que, como sempre
se manteve em linha irreprehensivel durant
todo o reinado da folia. Em seus bailes teve O
seu salão sempre repleto de guapos e elegeu»,
tes cavalheiros e alegres senhorinhas da alta
elite, náo só da villa com também das cidad
de Benevente e Cachoeiro de Itapemirim. A»
passagem de seu cordão pelas ruas, lia-se emt
pequenos estandartes :

Carapuças a quem couber ; o ovo da gallinhè
preta gerou ; eb com a minha capiehaba nio*
preciso de carapuças; Quando esta gallinha pôr
eu vou fazer uma gemmada; Ai... cresci demais..^
Já náo me cabe a guarita ; e outras tantas pé*
quenas criticas que náo me é possivel precisai
no momento.

Um carro imponente, á japonesa, seguido de
garbosa guarda de honra, constituío o mato
encanto do carnaval Iconhense. Sáo bem digno
dos maiores louvores pelo gosto admirável que
demonstraram, os seus directores e o sr. Diogen
Paula da Costa, artista verdadeiramente prodio
e a cuja technica se acha confiada a organix
çào desse conjunto. Entretanto, náo tivesse a
fatalidade trazido ao povo de iconha, em íins
do anno próximo passado, a mais terrivel hece
tombe que sua consciência poderia concebei!
pelo que prometia o «Democrata*, creio qxM
nada se poderá dizer sobre qual dos dois clube]
caberia a maior gloria.

Ao «Casquinha» ou ao «Democrata»?
Que julguem e respondam os que, como et|

assistiram a esse bello carnaval.

.(,.]

v Perfumarias, Calçados,

y Fazendas, Armarinho,
Roupas.

i
8

FLOR DE MAIO Chapéos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis
Casa

DE E.
Nametalla
PAULO

Successor de NAMETAbbA, PAULO & IRMÃO
Rua jeronymo Monteiro, 1 e 3 —CAIXA, 3Ô52-Victoria —Est. do Esp. Santo
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Cumprindo a agradável promessa que fizemos
áquelles que bondosamente nos lera,estamos aqui,

l cheios de boa vontade e desejosos de satisfazer
os que se interessam pela Terceira Revelação.

Expusemos, em artigos anteriores, alguns phe-
nomenos espiritas, náo só estudando os, como
também estabelecendo um paralléio entre elíes
e os acontecimentos que se realizaram no nosso
planeta quando da estadia de Jesus entre nós.

Embora muito imperfeitamente vamos encetar
o estudo sobre a moral espirita.

O estudo scientiíko bem orientado deve con-
duzir o homem ao estudo philosophico coroado
sempre com o conhecimento dessa moral, na
quai residem todos os sjstemas moralistas do
passado, completando a moral única, superior,
universal, manancial de toda virtude e de toda
sabedoria, cuja pratica, porém, só pode ser ad
quirida depois de múltiplas existências onde
elle vae gradativamente se aperfeiçoando.

Nada ha de mais precioso para a alma do
que a comprehensáo e a posse da moral.

As paixóes humanas sáo forças e, como taes,
perigosas quando dellas somos escravos ; bem-
leitoras quando, sabiamente dirigidas, leva-nos
ao apogeo da perfeição.

Dominabas é ser grande ; deixar-se dominar
por ellas é ser fraco e miserável.

Já por vezes temos ouvido dizer que o Kspb
ritismo tem, de facto, phenomenos extraordina-
rios, mas a sua moral é copiada do Catholicismo.

Antes de Jesus nós encontramos ensinamen-
tos elevadíssimos em muitos homens que, á
frente da humanidade, procuraram conduzil a
pelo caminho do amor e da perfeição.

A vida de Jesus, sabemos que foi uma epo-
péa grandiosa em que o amor, a moral, a hu-
mildade, o desapego aos bens materiaes, eralim,
todas as virtudes que nos legou, formaram o
grandioso halo que a sua passagem deixou en-
tre nós.

Jesus, ensinando a seus Apóstolos, apontava
Joáo Baptista como o homem de moral elevada,
o mais puro dentre os filhos de mulher.

: Assim sendo, não pôde religião alguma apre-
gear aos quatro ventos que possue patente de
invenção de sentimentos innatos dos nossos es-
pintos, que vâo se desenvolvendo á proporção
que vamos quebrando os grilhões que nos pren-dem ás iniquidades terrenas.

| 
Acresce ainda que o Catholicismo só appa-

Teceu seiscentos annos depois de Christo.
Deixando o nosso olhar de observadores ca-

hir sobre as seitas *que dominam o nosso pia-neta, sentimos, por vezes, os nossos espíritos
vibrar de contentamento porque, em cada uma
dellas, encontramos beilos painéis onde, em lia*
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PREÇOS EXCEPCIONAES PARA

Fazendas, Modas, Chapéus, firma-
rinho, efç.

GRAN0E SORT1MENT0 EM
lindas roüpinhas para (reanras

OS MELfiORES ARTIGOS
OS MÍNIMOS PREfOS

Rüa «Jeronynio Monfeiro, 79—Viçforia

das polychromias, são traçados os mais subli-
mes princípios de moral.

A palavra inspirada de seus propagadoressoa harmoniosamente nos nossos ouvidos e.en-
levados, sentimos que diante de tanta grandesanada somos.

Deixamos, porém, o templo, e, cahindo navida pratica, lá entre a turba multa, vamos nosconfundir eom o pregador de moral.
Que desillusáo !
Por terra todos os ensinamentos, vemos então,

na voragem do abysmo terreno, se confundir corria nossa ambição, volúpia, orgulho, egoísmo edesamor, aquillo que, num momento, julgamossão, julgamos puro.
Por que ?
K' fraca a religião? El incerta a moral ?
Não.
Ha fraqueza do homem, porém, o factor prin-cipal que concorre para isso c a facilidade com

que, perante seu Deus e perante os seus ade-
ptos, elle se rehabilita.

Algumas praticas severamente recommenda-
das, e o erro está perdoado.

Náo negamos o perdão, porém concedebo
sem justiça é incentivar o crime e o erro.

Raros sáo os que, cheios de esforços, conse-
guem manter os princípios de moralque os seuslábios pregam.

E' grande o numero dos imperfeitos entre osespiritas ; grande também o numero dos fracos,
porém maior do que tudo isso é o numero dosregenerados.

Pela seieneia, o -spirita sabe que nunca estásó ; pela justiça que «quem com o ferro ferecom o ferro será ferido», e. receiando voltar
em situação precária para pagar o ma! consci-
entemente feito, prucora refrear suas paixões»respeitando a sua consciência, desperta-a paraas boas obras, tornando-a juiz em causa própria.

Quebremos os grilhões da ignorância e, escla-
recendo o espirito do homem, procuremos con-
duzibo sem dogmas e ritos pela estrada deli-
neada pelo maior dos moralistas entre aos:
Jesus.

Ayleuma
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NOSSOS CONCURSOS
Findos os animados ccrtamens, que promovemos no anno passado

— um para eleger a Rainha cio Commercio victoriensc é outro para dar nova

letra ao llvmno estadual — inaugurámos estes dois novos concursos:
-..-¦,.¦. ¦ ¦' . ¦ -*c 

..-;¦.¦.¦

- Quem deverá ser a Rainha dos estudantes
-: de Victoria? >

v

¦*

w

O prazo para a remessa dos «roupons» de voto terminará, improrog*ivel-

mente, em 31 do corrente. > '"

2'.—Qual o nosso melhor «íoot-baller» ?
Esse plebiscito esportivo deverá encerrar se em 31 do corrente-

Os respectivos «coupons» encontram-se abaixo.
»

PRÊMIOS

A fabrica de relógios LONGINES, de fama universal, com grandes prêmios em to-

das as exposições, a que tem comparecido, resolveu premiar os vencedores dos nossos-

animadíssimos certamens e, para isso, já nos enviou, por intermédio de seu digno repre-

sentante nesta praça, sr. Fiorino Petrocchi, dois lindos relógios, um de ouro, typo brace-

•te, para a senhorita que fõr eleita, no nosso Campeonato de Intelligencia, Rainha dos

Estudantes de Victoria, e outro também para pulso, destinado a quem alcançar o merHo

de ser tido como o melhor dos nossos jogadores de foot-ball.

Sào dois presentes artísticos, de elevado valor, e já se acham expostos na

vitrine do sr. Fiorino Petrocchi, nesta capital.

Concurso esportivo organizado
pela «Tida 1'apichaba»

zzmzxzzzzx

Qual o nosso melhor «foot-baller» ?

Voto em —— ———•

L 0 votante

-«

Concurso de Intelligencia organi-
sado pela «Tida Capichaba»

Quem deverá ser a Raitdia dos es tu jdantes de Victoria ?

V UlU \Lr 1 I 1 ~— Ml f'l ' II, ¦¦¦" '»»¦•" «»,.«»M.!«, ¦,,¦„,.,«.. ,.,»,»,f,.i.

O votante
tt.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitriTTriiiiimTnTTTTTTniilli mii imumini

NOTA: Todos os «eoupons» votados deverão ser remettidos á Vicia Ca
fticftaha—Cmxn postal, 3853—Victoria.

^"f. jp
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problema do Café
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Oiscarso proferido em 1901, na Assembléa Legislativa Estadual
pelo deputado dr. Antônio Francisco de Athayde

( Continuação )
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O Sr. Antônio Athayde .-Ao contrario o pro~. jecto só favorece á lavoura e em nada prejudicaao Estado»
#

0 Sr. Silvino de Faria:- Aos agricultores,
I sr. Presidente, porque de um modo gerai o typo

;. dos cafés espirito-santcnses e muito baixo, jáem certos cases, pela qualidade dos terrenos,
ja pela falta de benefic.amento que exige o em-

.prego de capitães nvultados.
§ _.' O Sr. Antônio Athayde - dá um aparte.O Sr. Sllvino de Faria :-,\ pequena lavouraC um factor felizmente considerável para a ri-
vflueza do nosso Estado, 6 um tvpo territorial

que nos faz honra, porque nos garante a mo-Nbil.zaçâo e o aproveitamento das nossas terras
\Pois bem, sr. Presidente, o projecto n. 7 iriasuffocal-a.impondor-lhe um imposto prohibitivovedando lhe sem piedade a negociação dos seus

O Sr. Antônio Athayde .-Nâo apoiado. A pe-quena lavoura nâo será prejudicada.O Sr. Silvino de Faria... con forme s. exa oillustre coiiega Athayde, é o primeiro a confes-sar num dos períodos do seu primeiro discurso
que assim reza: «Pois appliquemos esse pro-cesso eliminativo ou qualitativo, ao café avaria-do ardido, desvalorizado pelo cultivo, sem bem-ficto nenhum, depreciado no e.vtrangeiro, queteremos forçosamente elevado o preço do cafébom, de modo a consultar os interesses da si-tuaçào econômica da lavoura,»

(0 sr. deputado Athayde dá longos apartes e. o sr. I residente pede attenção declarando quequem está com a palavra é o deputado Silví-no de Faria.)
O Sr. Silvino de Faria :-S. exa. quer elimi-nar os cafés, cuja má qualidade s. exa. julgaque no^ deshonra perante o extrangeiro e, entãocomm.na-lhes a pena de serem trancafiados nos'paioes, indignos de serem dados ao consumo eso comparáveis a cereaes estragados.
O Sr. Antônio Athayde :~Nâo apoiado.
0 Sr. Silvino de Faria.-S. exa. náo os de-seja ver torrados ; quer vel os incinerados semdó nem misericórdia : porque o projecto de sexa é uma tentativa disfarçada de incineraçâo.'
O Sr. Antônio Athayde :-Protesto, náo falleiera incineraçâo.
O Sr. Silvino de Faria :-Porém a tanto equi-valem as suas palavras, que acabo de ler.
Quanto ao Estado, na crise dolorosa queactu-almente atravessamos, íacil é de ver quantonáo soiíreria em suas rendas, em grande parte
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provenientes dos cafés ordinários qu.« s. exa.
, pretende eliminar do mercado.

0 Sr. Antônio Athayde .-Com o meu proje-cto as rendas do Estado augmentarâo.
O Sr. Silvino de Faria :~E? preciso repuiio,

sr. Presidente, o café escolha, que é o typo maisbaixo, c perfeitamente aproveitável e nada temde parecido com os cereaes c outros gênerosavariados, de que falia o illustre coiiega.
O Sr. Antônio Athayde: -Náo falei em esco-

lha. (Trocam-se diversos apartes entre os depu
tados Antônio Atkaxde, Garcia Rosa, Aguirre íe Virgílio Silva/. *

O Sr. Presidente :-Attençáo. Quem está com
a palavra, é o deputado Silvino de Earia.

O Sr. Silvino de Faria :-Sr. Presidente, si
o modo de vèr, pelo qual o illustre deputado
considera as vendas de cafó, se applicasse a
todos os produetos da industria humana. isto é,
se lhes fosse applicada esta regra purificadorade s. exa., que tem por fim só admittir ao con»
sumo as espécies de primeira qualidade, náo
sei si haveria ainda no mundo muito gente quevestisse e comesse.

O Sr. Anfonio Athayde -dá um aparte.
O Sr. Silvino de Faria :-G mercado estabe-lece seus typos e o Estado estabelece outros.
Ora, o único meio de aquilatar-se da quali-dade de um produeto é o preço que elle obtém

na praça relativamente á cotação de produetoshomogêneos. De modo que, ou os typos impôs-
tos pelo Estados têm de ser aferidos pelos ty-
pos do mercado, ou háo de differir, e neste casonao apresentarão a realidade dos valores.

Quem faz a proporcionalidade dos preços è omercado.
O Sr. Antônio Athayde- dá um aparte.
O Sr. Silvino de Faria :-Finalmente, sr. Pre-

sidente, o meu distineto collega, autor do pro-
jecto em discussão, náo soube traduzir em pro-
jecto-qne deva ser convertido em lei-os seusincontestáveis estudos sobre o magno assumpto^

S. exa. faz uma lamentável confusão de pautae taxa, como facilmente se verifica lendo se os
art. 5 e 6 do projecto.

E essa confusão é de tal ordem que eu me
inclino a crer qu<* se trata de um engano de im*
pressão.

O Sr. Antônio Athayde :-N'ão ha nenhum
engano ; o que está ahi, está certo. V. exa.
parece que tem má vontade ao meu projectoe tenho medo que náo note a falta de alguma
vírgula.

Continua.
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Politica e administração
De ha un9 oito anno» a esta parte, OI go-

vemos que se hfio succedido no Espirito Santo
vêm comprehendendo a necessidade de urgen-
te remodelação nos nossos costumes políticos
e administrativos.

A tolerância política, o descortino ndminis-
trativo, que culminou no governo modelar do

preeminente senador Florentino Ávidos, legou-
nos lastro fulgurante e inapagavel de benefícios,

que se irradiará pelas fronteiras além...
Porque-é preciso convir-o Espirito Santo

tem realizado seu avanço politico e material,
independente do espirito de emulaçAo, táo do

gosto das vontades dúbias.
As candidaturas prefeituraes são prova evi-

dente de que o governo actual náo só mantém
a orientação civilizadora do seu antecessor,
como, também, dá mostras de querer ampliai a.

Introduzindo valores nas administrações
municipaes anarchizadas pelo ganância, incom-

petencia ou ignorância fatuosa, deixa transpa-
recer latente estado de aperfeiçoamento do pen-
sor honesto das classes dirigentes.

Poucas, pouquíssimas das situações politi-
cas, perpetuadas em três ou quatro municipios,
resistirão á critica desapaixonada da sommade
serviços prestados no terreno das realizações

praticas, por iniciativa própria.
No scenario politico, em que ellas se aba-

fam como cogumelos venenosos na humidade

quente de ambições caricatas, muitos desses ho-
mens, que se intitulam chefes municipaes, nem
ao menos dão ao povo, que os tolera pela for-

ça do fatalismo, o exemplo de independência,
de abnegação, do commodismo. passando a me-
Ihor época de sua vida acocorados diante da

prepotência.
Com a auspiciosa entrada de novos elemen-

A SAflARITANA
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TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE LOU-
ÇAS, PORCELLANAS, CRYSTAES.

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz é consignação
Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

PREÇOS EXCEPCIONA ES PARA

Tazendas, Modas, Chapéus, firma-
rinho. etç.

GRANDE SORTIMENTO EM

lindas roüpinhas para çreanças
OS MELHORES ARTIGOS

OS MÍNIMOS PREÇOS
Rua Jeronyrno Monteiro, 79—Uiçtorta

tos fiseaiizadore9 para as circumscripções des-
moralizadas pela olygarchia, a onda de maior
progresso as ha de attingir, e tudo irá para a
frente.

Pobres olygarchetes, submissos, impessoaes,
cujo único prestigio era o servilismo secular,
que os obrigava a rojarem-se aos pés dos pre-
sidentes vaidosos, de cérebro entupido pelas
continuas zumbaias interesseiras, seráo inexo-
ravelmente substituídos—tenhamos esperanças!
— por homens que colloquem suas convicções
partidárias no mesmo nivel da dignidade pes-
soai e do interesse collectivo.

Para que, se algum dia este ou aquelle
aventureiro usurpar o poder, e, possuido da
loucura do mando, quizer prostituir as normas
de governar com decoro, haja quem, sem as peias
do incondicionalismo servil, grite— Náo podei

Separados os bons elementos municipaes—
novos e velhos capazes-da frieira devoradora
dos respectivos erários, que a parte impresta-
vel seja, caridosamente recolhida ao Asylo da
Dignidade Politica Desamparada.

E que a terra lhe seja leve.
Para sempre.
Amen.

Arnulpho Nêv*9

. -;í
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Victoria E. Espirito SantoJ

SORTE ?!
no «Credito Popular»

Sociedade de sorteios

A preferida pelos espirito-santenses
CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU REGULA-

MENTO E O REGULAMENTO FEDERAL
Sorteio nos dias 5, 15 e 25 de cada mez

8$000 é sua módica contribuição mensal
TEM O SEU CREDITO FIRMADO

ENTRE OS SEUS ASSOCIADOS
Insere vel-vos Habilitai-vos!

Avenida Côplclavatoa
(AO LADO DO CABO SUBMARINO)

VICTORIA
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COM DIREITO A PRÊMIOS
•*¦"»-— ¦-*•

Para correspondermos á gentileza.dos queassignarem a «Vida Capichaba», resolvemos ins-
tituir os seguintes prêmios, que daremos aos
nossos assignantes, si o numero delles chegar a
3000, sommadas as contribuições de todas ns
localidades em que temos representantes :

prêmio de 1:000$000
prêmios de 50o$oon

20Ü$0(X)
8 » f 003*000

vSi o numero de assignantes fôr, apenas, a
2000, os prêmios serão os seguintes .

1 prêmio do I:00Q$000
» SOOÉOOO

prêmios 200$000
4 » 100$/XX)

A' proporção que íórmos recebendo as-
signaturas E A RESPECTIVA tMPORTANCIA,

para este anno, faremos publieal-as na nossa
revista, precedidas dos respectivos números dos
talões—que serão premiados, si combinarem com
os 16 (serie 3.000) ou 8 (serio 2.000) prêmios
maiores, respectivamente, da Loteria da Capital
Federal, que correrá no dia 2 de maio próximo.
Assim, os nossos representantes e assignantes
poderão acompanhar facilmente o movimento das
novas assignaturas, verificando quando ellas at-
tingirem as cifras determinadas, com direito aos
prêmios referidos.

O prazo para o recebimento des-
sa.s assignaturas, com direito a

prêmios, terminará em 31 de março próximo.
Até o dia 15 de janeiro os nossos Repre-

sentantes já haviam conseguido as seguintes:

i Hirhi i iitm
256 2935
257 293o
25Õ 2937
259 2938
26<) 2939
261 2940
262 2941
263 2942
264 2943
265 2944
260 2945
267 294o
268 2947
269 2948
270 2949
271 2950
272 2951
273 2952
274 2953
275 2954
276 2955
277 2956
278 2957
279 2958
28() 91 )9
281 1342
282 1343
283 891
284 892
285 «93
286 941
287 942
268 943
289 1801
290 1808
291 1177
292 II78
293 1179
294 1180
295 651
2% 652
297 2031
298 2032
299 2033
300 2034
301 2035
302 2036
303 1 603
304 3067
305 3066
306 3069

NOMES DOS ASSIGNANTES
Severino de Almeida
Juarez Silva
Arnaldo Medina
Calmelio Alves
Carin Tannure
Andrade & Moulm
Ataliba S. Barbosa
José Baptista
Leopoldino Correia
José rle Mattos
Carlos Caiado Barbosa
Sebastião Paiva
Amélia Charpnei Jünger
Ernesto Mendes
Carlos Penna
Antônio Souza & Filho
Areno S. Barbosa
Euclydes Jaccoud
Edson Vasconccllos
Antenor Vargas
Joaquim Fortunato Oliveira
Romualdo Monteiro (rama
Damion Jorge
Arnolpho Pinheiro
Pompeu Dias Tostes
Joaquim Ribeiro Mendonça Fa.
Dr. Paulo Gonçales Ferreira
Nambicahy Fayet
Dr. Rosendo Serapião
Dr. Himilcon Carvalho
Victorio Faustini
Luiz Linth
Antônio J. Rocha
Jader B. Figueiredo
Lauro Pimentel
Genny Ferreira Telle.s
Mozart Reis
Arminio M. Ferreira
Manoel Milagres Ferreira
Claudino Rodrigues
Jorge Daher
Francisco Luciano
Dr. Octavio Torres Castro
Mario Venturino
Darcy Ribeiro Castro
José Fernandes Ribeiro
Dagmar Amorim
Nelson Baptista de Oliveira
Erasmo Vieira Coutinho
Francisco Ribeiro Fraga
Emilio Neffa

LOCALIDADES
Alegre

>?

Reewe

»

»

Sabino Pessoa

Santa Angélica
Muquy
Alegre

Rio Doce
Nictheroy
S. Francisco
Porto Alegre
Itaguassú

»

Ribeirão
»

Antônio Caetano
Bom Jesus
Baixo Guandu

»

Nova Yenecia

Mimoso
»

»

Sabino Pessoa
Fundão

»

»

i

(Continuai



KEMIXISCENCIAS

ü M A DO P K R E I R A
Em ablativos de viagem, quasi cm frente ao

actual - mudo Penedo; já esquecido do tempo
em que falava, sem tempo, pois, de produzir,
limito-me a reproduzir, com a devida venia do
mestre conte rraneo que, por prolongados annos,
manteve, com destaque, na imprensa capichaba
suas chrooicas, sempre apreciáveis.

Refiro me a Arlitz, o chronista que ainda ha
dois annos mais ou menos lembrou se do Pe- ^J^
reira.de quem havia ha muitos annos antes me
OCCUpado lambem, sobre o mesmo thema, em-

W bora em forma diversa, havendo grande seme-
lhauça na narração do interessante caso que
ouvi de um velho e do saudoso conterrâneo
Çhriatiano Augusto, quando primeiro escriptu
rarlo da Alfândega de Victoria.

E1 possível que a chronica do Arlitz, seja
mais completa e verídica, pela idade deste, com
o conhecimento exacto dos detalhes ainda fres-
cos, sem os acerescimos que os humoristas cos-
tumam fazer, á proporção que o tempo vae des-
cambando para o oceaso, da mesma forma que
os casos vão envelhecendo.

Os leitores da Vida Capichaba devem se re-
cordar do fulgôr da linguagem escripta ou fa
lada pelo illustrado escriptor a que venho me
referindo, sempre que traça os seus bellos pe-
riodos ou sempre que a sua voz eloqüente exal
ça um acontecimento histórico, um feito heróico
ou mesmo banal, sqa quem for o seu principal
protagonista.

E como quem conta sempre acerescenta um
ponto, limitar me ei a reproduzir o caso como
me chegou ao conhecimento e narrei fielmente
ha annos no vespertino carioca — na secção a
que era obrigado a preencher, diariamente,
tal como o padeiro fabrica para o consumidor o
pão de cada dia :

Era eu menino c já apreciava historias e fa-
ctos curiosos que os velhos contavam nas boti-
cas fia cidade, pontos preferidos para as boas
palestras.

A botica do Machado, embora pequena, era
muito freqüentada pelos políticos, o vigário da
freguezia e outros reverendissimos.

Ali, como em outras boticas, se discutiam os
melhores assumptos da época; de tudo se fazia
exhumação, tal como mais tarde, no celebre _ ~
poial dalcasinha do velho Gomes Campista, na >TV
antiga e então mal calçada rua da AsseTmbléa,
actual Moniz Freire—que vae se tomar uma dns
melhores de Victoria com a remodelação de que.
cogita o operoso c progressista governo de nos-
so terra.

Muita pclle era ali esfolada á vista do freguez
que aguardava o medicamento, muitas vezes.
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quem sabe, para tratamento da própria pclle de
alguma victima da botica.

Certo dia fui á botica do Machado comprar
um purgante de oleo de Ricino, o mais procu-
rado naquelles tempos.

O boticário mandou que eu esperasse um pou-
co... emquanto ouvia a narração do caso oceor-
rido em certo dia. na Thcsouraria da Fazenda,
de cuja repartição era inspector, creio que o
sr. Almeida Ribeiro.

Como se tratasse de um caso muito fresco*
(aparteou o Chrisíiano Augusto) fiquei de pé»
junto á grade da botica, á espera do remédio c
ouvindo attentamente a historia contada por um
velhote, cujo nome não conservo em memória.

Tratava se do Pereira, um roceiro de Carapi-
na que havia sido empossado, ha pouco tempo
no logar de continuo da repartição da Fazenda-

Tendo o inspector da Thesouraria necessida-
de dos annaes do Congresso Nacional, chegados
na véspera, pela mala do vapor «Juparanà», pe-
diu-os ao continuo, que acudiu imediatamente ao
toque da grande campainha que se usava na-
quella época.

O Pereira, muito ignorante, justiça se lhe faça,
saiu pressuroso do gabinete do inspector para
se entender com o porteiro a respeito da ordem
recebida...

...Notando o inspector ser demasiada a demo-
ra do continuo, tocou novamente a campainha...
c... em lugar do continuo Pereira, appareceu,
abrindo o reposteiro, um servente que informou
logo ao chefe haver de\ha muito, saído o novo
funecionario, levando dinheiro que pediu ao por-
teiro, por ordem do mesmo sr. inspector.

O inspector, irritado, mandou vir á sua pre-
sença o porteiro e, qual não foi a sua surpreza
quando, na mesma oceasião, chegava o porteiro
para lhe dar explicação acerca dessa ordem ab-
surda que elle ignorava, porque não a havia
dado. vem em seguida, o continuo Pereira acom-
panhado do africano «Mestre Jorge» (que fazia
carretos e tratava de mudanças de casas), con"
duzindo, na cabeça, um grande cesto CARRE-
GADO... (vozes): de Annaes do Congresso?!

...Não ! de ANNANAZHl
... (Risadas.. J
- E quando o inspector perguntou-lhe, muito

indignado, como é que elle, em vez de Annaes,
trazia aquclle sortimento deannanáz ?! /risadas)...
respondeu o velho Pereira, muito tremulo c até
caindo-lhe o troco da mão, que—to vapor «Ju-
paranâ*, o que tinha trazido do sul da 'provin-
cia era ananáz e abacaxis em grande quantida-
de 1.. •»

A risada foi geral e prolongada !...
Eu que na occaaiâo recebia o vídrinho de



óleo de Ricino da mâo do boticário Machado.
tive forte dÔr de barriga de tanta risada gosto-sa que dei, e, ao sair tropecei r cai na portada botica, quebrando o frasquinho de remédio
e fazendo um gallo na testa !

O Machado, que era bom, deu me novo medi-
camento, findo o que fui dircitinho para í:iiHQl
emquanto o diabo esfrega o olho.

Eis tudo quanto oceorreu na oceasião e mais
alguma coisa que ficará para depois.

Cepy Xaba
t

m

RECEBEMOS
Revistas ; 0 Atalaia, de S. Paulo; Rindo..t

de Campos; Caras y Caretas, de Buenos Ayrcs;
Para ti, de Buenos Ayrcs; Revista da General
EUtric, do Rio e Semana /Ilustrada, de Beilo
Horizonte.

Jornaes : Lar Catholico, de J. de Fora; A
B. C», do Rio; Diário da Manhã, de Victoria; A
Gazeta, de Victoria; A Pátria Portugucza, do
Rio; A Evolução, de Campos; Diário dê Minas,
de Bello Horizonte; Correio do Sul, de Cacho-
eiro do Itapemirim; A Ordem, de S. José do
Calçado.

l*»l'!«!«5«»'«K!«iS»^MWliya.y*fiuí

AU B0N MARCHE'
FAZENDAS, ARMARINHO

E PERI UM ÁRIAS
POR ATACADO E A VAREJO

Preços sem competidores

M. Ibrahím & Filhos
RUA JERONYMO MONTEIRO, 6

ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
Caixa postal 3SOSEnd- lelegraplilco IBRAHÍM

VICTORIA _i<?<*f^ E. SANTO
«¦»«. MniilWWfii •»»>*>•«;*.,

i -Cr-!¦ B ¦ •*"§ * ~'

Cartões a Lálace
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MELINDROSA

Flor do asphalto. boneca da avenida
De olhar brejeiro e de boquinha breve,
Que abres em ala a multidão, rendida,
vSó com a passagem do teu vulto leve..,

Como é que, fragd como tu és, querida,
Psyché de porcelana, flor de neve,
A andar com essa soberba desmedida
O teu pezinho rápido se atreve?

Si inquiro a causa do arrogante aprumo
Que assim te faz rainha—ó delicada
Ave-csta apenas descobrir presumo:

Que o teu sapato, convencido, sente
Que náo toca nas pedras da calçada,-Pois vae pizando os (orações da gente!

Celle

_.

BRüzzr <* OTA i
tl~*~t*1>l~t*«t*1-«i~t-i~t^»--MM--^^w-________________________^^ A

Sucessores de GOMES <& BRUZZ1
FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPESVINHOS DE FRUCTAS *«™r**,

t seu* congêneres pelon processso mais hvíriemeos.( ommercio em gronso de AGUARDENTE E ÁLCOOL°^k1oC V!Cttuo na exposição Im-rnacional do CenUnario de^wi J_?2PÍ_S£ honra ík> Incuto Acricola BrasileiroTELÉPHONE, 110 ~ CAIXA POSTAL, 3835End tclegraphico: DI3TILLAÇÀ0 - Código: RIBEIRO

CASA LIBANEZAÍ

Bichara & Saadé
i

As revistas, supplantando jornaes e livros, sáo,
hoje, no «umullo veloz da vida moderna, o ideal

em maferia de publicidade.

Completo sortimento de fazendas, modas, p*r-
fumarias, chapéus, calçados, etc.

Especialidades em artigos jinos e fantasias.
3

L
Preços razoáveis

R.DERONyMO (lONTEIRO, 9-VICTORIA
iiinnmniiiiTiitifTtTTimunitt-]

—— -— -———^ .

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontrado em seu csc^pfTno, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas.
Rua V de Março, n. 46 - sob. Telephone n. SOB

j_-.
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(ARTISTA CREADOR DE SYMBOLOS)

(Escripto especialmente para o «Correio Capiehaba*)
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A belleza de uma obra de arte» mesmo quan-
do conduzida dentro dos estreitos princípios da
regra, transpassa todos limites. A forma náo
está na ordem, sim na belleza. A lei é um pas^
so contra a liberdade. A belleza é a libertação
completa, fundamentada na lei da natureza. Den-
tro dn activiclade exterior a natureza se apresenta
em um aspecto puramente material, ao passo
que, na vida espiritual, ella cria um quadro com-

pletarnente diverso.
A belleza da arte segue a harmonia que se

dilata pelo universo : a luz do sol, as tonalida-
des dos montes, as cores variadas do céo... Tudo
isso se funde num único e doce rythmo, tanto
na natureza, como na arte, livremente... Em

pintura, como em escultura, literatura ou cari-
catura,—buscamos tào somente a belleza contem-

plativa, náo preocupando a feição exterior de
onde ella veio ou de quem a pratica.

O artista é, antes, o homem interior, que vive
bem distante da vida real ou procura viver,

porque compreende que o meio de ampliar sua
sensibilidade, não é possuir o ambiente, mas
sentir o ambiente. Assim é DEL PINO. Vive
isolado da existência. A arte para elle é abstra-
cta, como o pensamento.

Para sentil-o o único meio é penetrar em o
intimo, o intimo de todas as cousas.

A Belleza é verdade, e verdade a Belleza. Ex*

prime, por conseguinte, elevado sentimento in-
terior, emprestando á vida profundeza de pen*
samento e espiritualidade. Os I iregos, por exem-

pio, que foram sempre dotados de grande e
vivo sentimento artistico, collocavam no quarto
das esposas esculturas de belleza incompara\ ei,

para que ellas as contemplassem e seus filhos
nascessem tâo perfeitos como as obras de arte,
Sabiam elles.sem duvida, que a arte está para
a vida em maior proporção que a vida para a
arte. Dahi, talvez» a aversão que alimentavam
pelo realismo. «Entendiam, e com razáo, que o
realismo torna os homens absolutamente feios».

Todo aquelle que vive comprimido por uma
única e continua idéa, dentro de um pequeno
mundo de actividade exterior, torna-se sem du-
vida, o consumidor mechanico de toda sua ener-

gia espiritual, e é incapaz de ser um contem-

plativo.
Preso a limitado horizonte de intelligencia,

perde o conceito do sentimento, esse obreiro
interior, de onde surge o contemplativo ou o
artista. Cultivar um só e determinado ramo de

I
actividade interior ou exterior, náo significa
também perfeição. l*m commerciante pode ser
contemplativo ou artista, da mesma forma que
um artista pode ser commerciante ou embaixa*
dor—Güethe foi conselheiro de Estado ; Rubens»
embaixador; Sophocles, oecupou cargos civis
e Milton foi secretario de Cromwell...

Diante de uma obra de arte, o homem pura-
mente exterior nada mais ve do que o aspecto
material, ao passo que, para o homem contem-
plativo ou interior, eíla cria um novo estado de
alma.

Quando falamos nessa estado interior, faze*
rnos restricçáo dos espíritos falsos. O falso sem-
pre existiu, náo no systema do universo, mas
na nossa faculdade de compreensáo, como ele-
mento negativo. Está na vida e na arte, como
expressáo pervertida da belleza, e nada mais é
do que o produeto de imperfeito sentimento in
terior. Onde melhor podemos observar os espi-
ritos falsos é diante de uma caricatura.

A caricatura que náo passa, muitas vezes,de
inoffensivos desenhos humorísticos, exaggeran-
do certas particularidades em pessoas, cousas
ou condições sociaes de determinadas épocas —
<S no entanto, por elles julgados como ponto cul-
minante do insulto. Esquecem que ella é uma
segura contribuição para os feitos históricos
políticos, sociaes e religiosos de um paiz, mes-
mo quando correspondente á satyra. No Brasil
mesmo ella foi de grande effeito na abolição. A

propósito da morte de Angeio Agostini, o An-
nuario /Ilustrado do Jornal do Brasil diz que
a victoria da abolição deve ao seu lápis seguro
tanto quanto a Patrocínio, Nabuco e outros pró*
ceres da grande causa.

Desde os antigos Gregos e Romanos foi ella
reconhecida como de grande poder político e
religioso. Na idade media, por exemplo, repro*
duziu o inlmigo-de bocea enorme, pernas de
tigre, de sapo ou de macaco, em prédios, ma
deiras ; nos portaes, nas columnas e nas to|
res das cathedraes... Durante o ílorescimento, n
Allemanha, devido em grande parte ao invento
de Gutemberg.teve ella assumpto constante nas
luetas civis e religiosas da chamada Reforma»
empunhado, quasi sempre, como uma das armas
mais poderosas, por um Tobias Stimmer por
um Lucas Carnache, Nicoláo M. Deutsch e ou-
tros. Era cheia de espírito.

Faltava-lhe, porém,certo cunho artistico, que lhe
foi dada, no meiado do século X VIII, pelo inglez

«3fr:
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HomcBopatbia lutei

MorrhkulnA
TVbUii«t«b* e U>Blelies

Oito de flgado de bacalhau
em homoeopathla, sem gosto,sem cheiro e sem dieta. Pesai-
vos 30 dias antes e depois.

PALUSTRINA
Contra Impaludismo, prisãodt ventre* moléstias do fi-

gadoe insomnia.

DISPIPTIIOH
Efficaz na dispepsia, pertur-bações de estômago, azia,

somnolencia e tonteira.

Üllil SflTIVUW
Si i lefiUat • fc toêllio Barbe»
Inegualavei para Constipa-
ções, influenzas, Resfriados.

APIRUBINA
SHbM

O remsdio quo traz • bem
estar das senhoras,

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

balho do parto

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

Cara-Febre
Substitue o sulphato de qui-nino em qualquer febre.

Coelho Barbosa <& C.
RUI DOS OURIVES. 38 é» Jaoeiri

ORATIS I PEÇAM O NOSSO GUIA PARA TRATAMENTO

t&cema azul

itíta^-''
•èft.

88

Quando, certa vez, eu vi os teus olhos azues
Senti, dentro de mim, também azul

Um sonho lindo de amor.
E jamais pensei
Que esse sonho

t.
Em dôr

Se mudasse.
Entretanto, em vez de me torturar,

Essa dôr purificou-me
E transformou-me

E até hoje, esse sonho de amor, que senti,
Pelos teus olhos azues

Perdura.

• «••••••••••?•«»*....«••....*..., ..*,*.

O poema azul dos teus olhos

Alfinetadas
¦
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A festa de Palácio foi encanta.
dora, para elle, o mais alto funocionano daquelle banco. A' rece-
pçio distinctissima e elegante com-
pareceu mademoiselle, e conversa-
ram muito, estiveram sempre jun-tos alheios ao resto do mundo.Mis ha quem af firme que elle ficou
seriamente contrariado, porque ai-
güem, algumas vezes, a tirou paradansar.

CíxxÍqD
Parece que etles tornaram a tor

nar... E' (jue aquella interessante
jogadora de wolley bali se foi, e o
jovem príncipe com a sua «barata»,
retornou a occupar o seu antigo
logar, naquella vivência» no Parque,
onde reside a morena, hoje toda
vesti.Ia de preto.

Cireumspecto e elegante, no seu
terno branco, o jovem represen-
te da justiça federal era todo feli-
cidade, na quinta-feira ultima, em
Palácio. Uma opportunidade cx-
plendida, para elle, aquella rece-
pçáo elegante, e por isso mesmo
os seus votos são para que serealizem idênticas reuniões, mais
a miude...

iillas partiram, no ultimo no-
cturno, e tiveram embarque con-
corridissimo.

El lês também estavam lá, na
estação, para a ultima despedida.
Mas a despedida real, para ambas
e ambos, fora na véspera. Para
uma dellas, o bonde da cidade
alta foi uma rica sala de visitas,
e para a outra, a Praia Comprida,
solitária e amorosa. A^ora, soltos,
etles mandam dizer que sentem
saudades, mas. náo dizem que porisso mesmo estAo cuidando de ar-
ranjar substitutas...

Despertou
E tornou
Em dôr

O meu amor.
Todavia, essa dôr puriíi*;ou-me

E transformou-me.
Bemdita a minha paixão pelos teus olhos azues !
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Cortina das ruas
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Chegam duas senhoras a um ho-tel e pedem um quarto.O gerente responde qualquercousa e as duas mulheres saem demalas e tudo. Nesse mesmo in-stante, entra um hospede e per*gunta: «Que horas sáo ?»O gerente, distrahido, responde:«f alta um quarto para as duas/»

.:¦»
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Espirito carioca
t _ Rl?, de Janeiro, a fnspecto-ria de Vehiculos foz collocar nocentro doa cruzamentos das ruasde maior movimento, um marcode cantaria, para forçar os vehi-culos a fazerem as curvas na suamâo, evitando, assim, muitos de-sastres.
O carioca, inegualavel no seu es-

pinto humorístico, baptisou locoa»VÇ,r,°w&n,es columnas de:-«MO^LMENTO AO ATROPELA-DO DESCONHECIDO.»

Flores 1 Flores l
fc -«ífv*.... «II,^!^-», -1---MiW,MI-i fUj- )-¦ -.11—  -...¦ 

Jf*»*yWÍÍa»WaMBaan "-rTiBMlBBiai i

Uma sala, por modesta que seja,tendo a adornal-a um fresco ramoae llores, parece-nos sempre maisa egre, deliciosamente acolhedora.Mas, agora que o calor começa afazer se sentir, como conservar vi-cosas as pobres llores que, pouco
„t_"9 le co,hida8. nâo tardam aetnmurchecfr?

Consegue-se facilmente este fimmisturando uma pequena porçãoae carbonato de soda com a águaem que forem mergulhadas. Asflores assim tratadas conservam-se perfeitamente durante uns dez
E' conveniente, também, que ashastes sejam cortadas com umafaca bem afiada e nâo com tesoura. porque sendo com esta, o péhca comprimido, difficultando, por-tanto, a entrada da água,

c# morte

COMPnNtilfl CERUEJflRlfl

BRAHMA~
"* ____________

Teutonia - Brahma Porter
Malzbier

as cervejas sempre preferidas
Água Tônica - Guaraná

INSUPERÁVEIS

¦m

m

Únicos representantes neste Estado :

AREN5 & ÜANGEN

VICTORIA
Citado do Cspirito Santo

•<ú

-í§

Ao pneu saudoso pai.

Silenciosa, calma e taciturna,
Avança a Morte para a humanidade,
Separando queridos e inimigos,
Encaminhando-os para a eternidade.

Sempre cruel e calma ella caminha,
Lamentações, tristezas semeando.
Se a alguém causa alegria, a outros afflige,
Emquanto aqui no mundo vai ceifando.

«B-í

&

E' uíil a Morte nesta nossa vida?
Dizem os sábios : é. Os loucos : não.
Que me diz a alma triste e aborrecida ?

A vida é ingratidão, é crueldade,
Porem a Morte é uma consolação,
Para quem tem segura a eternidade.

A. STAXGE JÚNIOR

'**
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Ü_fiDW Viajantes
\ iajou segunda-feira para o Rio, a bordodo «Itaiubá», o nosso presado amigo e collabo-rador major José Cândido de Vasconcellos.
Bôa viagem.
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UM LINDO LIVRO
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ETERNA ANCIÃ - LL7C/0 TORRES
¦¦¦¦¦¦ '. ¦ ¦

Da longínqua Cuyabá. acaba do nos chegar

uma explendida dadlva-ETERNA anciã -ma-

ravilhoso livro do poeta matto-grossense-Lucio
0rNome 

ainda desconhecido no mundo das

lelr.8, lêramos c\p jovem poeta W*™***
parsas em jornaes e revistas da sua terra natal.

do Rio e S. Paulo.
i louve um tempo em que elle, no anseio

natural de subir, primeiro do.rado sonho das

almas moças condoreiras. manteve collaboraçao

aTidua na imprensa, depois desapparem,

Suppul-Ó commerciante, advogado ou doutor da

roça! tendo mettido a lyra no fundo do baln,

porque o som metallico das «loiras» é mais

agradável do que o verde ephemero dos lou-

r°S"Todo 
mocinho poeta, no Brasil, termina

sempre assim. mMmlnQ
Sáo esthetas. românticos, aspiram mundos

subjectivos, povoados de sombras *£*££

que dansam ao som dos píianos, sob carvalhos

frondosos... Sonham-se satyroa. bebendo ambo-

sias nos cálices das flores e sustendo nos^bra-

.os hercúleos, um corpo pobre de dryada, de

eios tumidos , louros «bellos desna^rados...
Aspiram tudo isso, mas, lá um dia. a real.

dade bruta da vida lhes embota a alma, e os

dedos esguios, affettos ao dedilhar suave das

harpas e das lyras. transformam-se em dez ca

vadores heróicos desta vida.
I ucio Torres náo foi assim. Enganara-me.

Ahelha paciente e caprichosa, recolhera-se

á colmeia quieta do seu sonho, para nos dar

o favo precioso do seu livro.
Eterna Anciã é um cofre de pedrarias ra-

ras. Ma nelle o espirito da vida moderna e a

placidez buecolica dos ninhos, o sorriso verme-

lho das manhãs tropicaes, e a frescura confor-

tadora dos rocios. Gargalhadas, que espouçam;

soluços, que se afogam... Um livro de contras-

tes, tal qual a alma humana...
A emoção principal que ha em todas as

suas 184 paginas, é da vida 1 O poeta quer vi-

ver, viver sempre, e assim nos canta:

Viver l Viver! que a vida 6 tudo.'Que ha

Mais neste mundo que se iguale á vida ?

Parnasiano extremado, o brilhante poeta
cuyabano é um revoltado contra a escola do

futurismo capenga.
Alma formada no trato diuturno com Olavo

Büac, Alberto de Oliveira, Emilio de Menezes,

4*

a)Jo>

&5a;

Raymundo Correia e outros, não podia confor-
mar-se com a deturpação do verso e o avaca-
lhamento da pocsii nacional. ?

Esse apego ao^ mestres queridos ó eviden-
te em muitos dos seus trabalhos, onde se no-
tam o lvrismo cxaHado de Hilac, a maneira
simples de dizer de Alberto, a forma retumban-
te e firmada de Emilio. e a doçura christá do
suave cantor das Pombas.

,..«•<..... •*• »* • • • .«**.*??*»«•>*»•**

{^jOp

Esta estrophe bem àh o que o poeta pen-
sa da nova escola :

No templo da arte, iconoclasta, brande
Tua alavanca, na ânsia que te inferna...
Como o infinito a Poesia é grande.
Como a Poesia a Pura Forma é eterna 1

Lm dos mais encantadores traços da alma
do grande artista, é o modo por que encara a

realidade da vida.
Para elle p mundo deve ser sempre um

primoroso jardim de Epicuro.

«Ande embora com meus pós sangrando,
Irei cantar, irei sonhar, irei viverI

Todos os espíritos que se sentem combal-

lidos na árdua labuta da existência, encontram
nos harmoniosos versos de Lúcio Torres um

conselho para os desenganos, um estimulo para
as esperanças, uma consolação para as lagrimas.

Não cabe aqui, nestas notas ligeiras, escn-

ptas na redacçáo, a vot doiseau, entre o rui-

do rvthmico dos prelos e o rodar dos electn-
cos pela avenida-tudo que penso do extraor-
dinario poeta.

Envio o leitor para o-Eterna Anciã- afim

de melhor aquilatar dos méritos do vate cuya-

bano. .
Não quero, entretanto, encerrar estas pai-

lidas e incompetentes apreciações sem offere-

cer ao delicado paladar literário do leitor este

magnífico, humano e sincero soneto, que deve-

rá ser decorado por todos quantos tenham ai-

guma aspiração no mundo:

PARA SER FELIZ

Tu. que, na vida, heróico, sempre avanças
Por estradas de Üores e de espinhos;

Que tens no olhar o sol das esperanças
E nalma o canto harmônico dos ninhos;

- ¦! ¦ £\r.
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Armazém fl _ r _ f> .11 Ferragens grossasDoão Dalla por atacado.« de seccose molhados
Especialista e Importador de aguardente, tlcool e iarqne em alta escala.
Endereço teleg.: DODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315

»

$ Rua 1- de Março, 12 -VICTORI A— Estado do Espirito Santo $

Tu, que tens sede immensa de carinhos
De alguém de vivo olhar e esparsas trancas,
Terás ao fim dos ríspidos caminhos,
Feros chacaes ou alvas pombas mansas?

Para seres feliz, busca, algum dia,
Confiante no futuro, sem tardança,
Lá do Espirito Santo a Loteria...

Maravilhosos planos sempre encerra,
E' a Castalia perenne da esperança,
A mais perfeita e a única da Terra !

E' verso, mas é uma grande verdade.

Taurino Lucas

ii
IIIP

Élll
IIP

II
IIP

SORTE GRANDE PARA FIGUEIRA OE
SANTA JOANNA

Por cheque contra o Banco do Espirito San-
to, a Companhia Loteria do Espirito Santo pa-
gou ao dr. Alicio de Queiroz 5jl0 do bilhete
5(>52, da loteria extrahida no dia 25 do passa-
do, premiado com 50 contos.

O comprador dos 5(10 pagos foi o tabellião
Kernando Alves de Araújo, residente em Fi-
gueira de Santa Joanna.

O bilhete 5652 foi vendido pela agencia de
Itaguassú.

¦j
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ONDE DEVO SEGURAR MEUS BENS?
§j Ef pergunta que todo proprietário deve fazer nesta época que atravessamos

Proteja seu «stock», prédios e haveres contra o risco de raio, fogo e
—:•— suas conseqüências, segurando-os na —:—

COMPANHIA «flbblANÇA DA BAHIf.»
a única que offerece aos seus segurados sólidas reservas em dinheiro,

prédios, apólices e outros valores.

Cruz, Sobrinhos <& Cia.AGENTESGERAES-

L^Slf-J ¦¦¦¦¦ —— ¦- i HH»

Rua 1.° de Março, n. 14 e 16

VICTORIA ESTADO ESPIRITO SANTO

Nossas publicações sâo gratuitas, em vista dos excedentes negócios, que proporcionam
VA
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Hogarthi artista que, em seu paiz, poz a cari-
catura num plano elevado,'tcndo como precurso-
res,—Thomaz Rowladson, James (iillray, Ge-
orges Cruiskskank, etc. A França náo podia pre-
scindir de arma táo ferina, já táo bem manejada
por artistas como G, Vernet, Callot, Boulange e
Dclaroch. No Brasil mesmo tivemos do mordaz
ao inoffensivo, revestida sempre da mesma for-
ma de outros paizes. nttingindo, porém, hoje»
a 9ua emancipação. Como melhor c segura af-
firmativa dessa verdade - DEL PINO -artista
creador de s\ mbolos e caricaturista moderno,
—acaba de nos mostrar, com uma serie de tra-
balhos bons-caricaturas estylisadas do Presi-
dente Antônio Carlos, dr. Mello Vianna, Mus-
solini, Romeu de Avellar, João Dornas Filho—
o que foi a arte de hontem, comparada com a
de hoje,- cujo percurso largo devemos, em gran-
de parte, a Ângelo Agostini, Duque Estrada,
Pereira Netto, Raul Pederneiras, Juliáo Macha-
do, Alberto Del Pino, Vasco Lima, Nair Teffé,
J* Carlos e Vieira da Cunha, etc.

No campo actual da moderna arte grande c
o valor da phalange que trabalha com enthusi-
asmo. Tsinos Fox, Eríco, Monsâ, Roberto Ro-
drigues, Frits e outros de igual renome. No meio
dessa mocidade ávida de originalidade, encon-
tramos DELPINO.com a sua já conhecida sen-
sibilidade de artista de apurado gosto que, dia
a dia, vem oecupando em nosso meio artístico
mais elevado, —merecido logar de destaque. Tem-
peramente de sonhador! Traço amplo. Alma bo-
hemia revestida de grandes visões, vae crean-
do com o espirito sempre novo, desenhos sym-
bolicos de raro poder imaginativo, - como a
«Madrugada»,—symbolo de uma vida de cabaret;
«Violão»—onde vibra a alma sertaneja; «Bar-
roca,»-flagrante do nosso bairro, muito expres-
sivo e muito verdadeiro ; «Sertaneja» — synthc-
tiza bem a mulher brasileira, e Pierrot—tristeza
do cart^aval...

O que a arte pioderna reclama é felgó de es-

4ft

4t*aro
tf?

4f-C»Jla]

4frPM*

9

pirito que se aggregue á vida. E' justamente isso
que DEL*PINO está realizando.

Toda obra de arte que avivar opiniões diver-
gentes, pode ser considerada como uma bôa
obra, porque reflecte a alma do artista dentro
de uma nova visão ereadora. Ò artista verda-
deiramente artista é. antes de tudo, um creador
de symbolos. Os symbolos sempre revelaram
cousas bellas. E' nelíes que encontramos, appa-
rentemente. a vida. A arte náo consiste só em
copiar a natureza com todos seus minuciosos
detalhes. Consiste em fixara primeira impressão
colhida em contado com as cousas que nos pro-
porcionam prazer espiritual. Nunca tornar ao
mesmo ponto cm busca de uma segunda emo-
ção. Náo na encontra.

O ambiente é outro : cores, tonalidades, som-
bras. A belleza harmoniza todos os limites, num
único limite-o Bello. O artista pode realizar uma
grande obra sem que ella seja divina. Deus está
separado da arte. Separou-se espontaneamente,
concedendo lhe a própria vontade, para que
ella, num pequeno universo, crie uma outra
natureza. E dentro dessa nova natureza, cria
um campo de arte, onde, continuamente, vive
a construir, a investigar, a accummular materiaes
e a soffrer. Finge descobrir a verdade, porque
a vida náo pode ser completa dentro da arte.
Ou melhor, realiza com a verdade o opposto da
verdade. Dahi, essa grande batalha que trava
consigo mesmo, procurando guardar uma vida
sempre nova, fazendo-se glorioso e immortal.

Tem, como escopo, o sentimento e perfeito
conhecimento da applicação do irreal. Para ellef
a perfeição intellectual ou moral náo é a natu-
reza humana. E* a interrupta relação com o
todo. Mas náo com esse todo que tem servido
unicamente de especulações philosophicas. Com
todas as cousas que podem ser santificadas
pela arte.

Moldado nesses conceitos de arte, encontra-
mos Dei Pino, artista creador de symbolos. -.

A chfiles Vivacqua

SiOffreiS -/fl OXtnmnnn 9 D9v*is, ua*r a* rmfeições, simples ou de mistu»"V/'^ 9G VSlOmugQ i ra, a incomparavel água de mesa N. SENHORA IDA PENHA, produeto esse devidamente analy- élo de Analyses do Rio de Janeiro. Isedo sob o n. 2227, no Laboratório de Analyses do Rio de JaneiroÚnicos proprietários e depositários: R. WALTER & COMP.A venda nos melhores restaurantes, bars e casas de molhados desta capital.



Dergocrata-Club
4

Realizar-se-á brevemente, sob os..uspicios da competente commis-
rfnhi- . °r,a* " orífa«>'*8Çáo do
nírm,° ,<Democrat«Club, comopermanente agremiação social nonosso meio.

Tendo sido iniciada, ha já tem-po, mas com ? intermittencia quedecorre de carnaval a carnaval
passa agora a ter existência defi-nitiva, e com esse objectivo seusassociados ultimamente eletrerama seguinte directoria :

Presidente, dr. Archimino Mat-tos; vice presidente, M. Teixeira
fe? AÍi.1' st,crc,ari°. Paulo Cezaide Albuquerque; 2- secret», (íri-maido Santos Pinheiro; f thesou-reiro, Aphrodisio Coelho; 2> thesDomingos Pescadinha; director desaião, Eduardo de Andrade e Silva.

Conselho Fiscal: - Maestro An-orno A. Sierra. Alfredo Mello e1'rancisco Fundão.
Tal corpo directorio é verdadei-"•mente a affirmacao de que a no-vel sociedade progredirá a nas-sos largos, contribuindo para au-gmentar c incrementar, agora, obom gosto pelas sociedades recrea-tivas de que Victoria tem sido in-telizmentc escassa.

Sâo homens de comprovadaresponsabilidade, e portanto náona duvida de que esse sympathico
; grêmio se estabeleça definitiva-mente no seio da sociedade vicio-nense.

Assim, tomará posse, solemne-mente, no «Theatro Carlos Comçs», no dia 30, sabbado d'Allel-itua, a commissáo alludida, eleita
para o triennio 1929 - 1931, o queserá brilhantemente festejada comum imponente baile a fantasia.

Registamos satisfatoriamente talacontecimento, pois que Victoriamuito lucrará, tendo mais cssp
grêmio permanente onde a sua so-ciedade poderá passar horas ale-
gres e felizes.
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^ A Paz do Lar e muitas veies
perturbada por accideníes banaes,mas inevi.^
tavds que roubam o doce socego da família, flUma queimadura, um golpe,em/im qualquer lesão \ Ina peUe pode se agravar e acarretar as mais /u- ^ #
nestas conseqüências. Já ouviu fallar do terrível L
tétano? Rlizmente o anjo protector que*"liáo deve faltar em nenhum lar, nâo deixa che
£ar a tanto. Elle afasta o perigo da infeccáo e€n" sarar como por encanto. Conhecem este anjo'RISTOLINO"
SABÃO XjTaUIDO MEDICINAL
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UM GRANDE MEDICO NO PARA1 í
M**inH.,«,.mi| lliMlMI.v*..-^.;.™,^.^.:. '..-•n.-_A2 B £Bj

«Attesto que tenho empregado cm

PhirJ i Pi ?! t?ffi4» '«"nula do
J ™ceu^ Vhlmico joáü da Silva
?iLnn^COlhe,nd0 SemPre os melhoreslesultados, pelo que considero um me-
2Snkffi5 

,nif)0rlantc P»ra as affecçuessypmJiticas»»

Dr. Eutichio de Paula Pinheiro.

PARA'-Maio de 1506.
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é

»

CABELLEIREIRO DE SENHORAS!!
lÁiico compfíci.lc pura aliiar ao bom
r rrivru01;1 frcRucsia, a GRAÇA ct.CbOA.NCIA dos modernos figurinosVerdadeira perfeição cm corte* de ca-ncllos c ondulações.
A{i{ihca . Ontura vegetal, HENWfc,

garantindo a cor desejada.
ÀVISOJOO KAFUiK ANTK :Q HENNÉ em p<'> e insubstituível

i'iDvr,.l'^?!S*" !Ur1U1<,° C SCmPrC in0»f»-stvo. brja qual for o estado do saneueou da pelle do consumidor.
Praça 8 de Setembro, 29

(fcdificio Aguirre;
TEL. C» 99. - VICTORIA

j^''^^^*^.
#*&**¦¦ V^"laJÉalfcvV

- ESPÍRITO SANTO
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AGUA DE COLÔNIA «FLORIL»—RIVAL DA ESTRANGEIRA

SABONETE «FLOR1L»—Q MAIS PURO E PERFUMADO

5 SâbâO RilSSO (s°l»(*° e liquido) poderoso dentifricio hygienico da bocca ; contra
¦ _———  rheumatismo, queimaduras, contusões, dartros, frieiras, espinhas, pan-

Inos, 
sardas, caspa, torceduras, feridas, commichões, manchas da pelle, dores de qualquer natureza,

assaduras do sol e picadas de insectos venenosos.
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«etfredo ouütoi 200 contos de rél»

A Loção Brilhante é o melhor especifico para'
as affecçõcs capilares. Náo pinta porque não e tin-;
tura. Náo queima porque náo contem saes nocivos, jE* uma fórmula scientifica do grande fcctarilCO dr. |Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos.«

E* recommendada pelos principaes Institutos |
Sanitários do extrangeiro. e analysaun c autorizada j
pelos Departamentos de Hygiene do Brasil. j

1\ —Desappareccm completamente as caspâs &
affecçõcs parasitárias.

2,~Cessa a queda do cabello.
3\ —Os cabellos brancos, descorados ou grisa-

lhos voltam á côr natural primitiva sem ser tingi-;
dos o u queimados.

4'* — Nos casos de calvice faz brotar novos ca
bellos.

5*.— Detém o nascimento de novos cabellos
brancos.

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

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

A* vencia em todas as Drogarias, Perfumadas
e Pharmacias de P ordem.

,*ir

Representante em Victoria: Agencia
Commercial «STELLA».
Rua General Osório, n. 56

W ¦

f m IJLUiimnixnnniniiiiLLiJFiiiiJiun
SEMPRE VICTORIOSO . . . "«

Considerando me
inutilizado por
atroz moléstia que
ha tempos me ator-
mentava, pois não
podia quasi traba-
lhar com dores
constantes em to-
do corpo, extrema
fraqueza, cansaço,
falta de memória e
excessiva nervo-

sia, usei, a conse-
lho de amigo, o
CAPIYAROL.

Hoje, graças a
_ esse poderoso re-
3 médio, completa-
¦ mente curado, ve-
* nho patentear-lhe
: minha gratidão, of-
: ferecentiolhe minha photographia.
\ A cura que obtive, foi para mim um verda*
! deiro milagre, pelo que sempre bendigo este
: santo remédio —O CAPIVAROL—peço a Deus
2 pelo seu inventor, a quem náo tenho o prazer de
: conhecer, mas a quem devo a vida.
2 Autorziando-lhe a fazer desta o uso que lhe
l convier, tenho a honra de me firmar, com mui
gta admiração e apreço,

D« V. S. Amigo Grato Obr.
Antônio José da Silveira.

d. União—Mlnaa - Município de Barbarena.
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Quer V» Ex, vestir-se bem e com

pouco dinheiro ?
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PROCURE SEMPRE
a filial da

Alfaiataria Guanabara
Rua 1' de Março,34—-Victoria-E. Santo
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favoreça o desenvolvimento da «VIDA CAPICHABA»,
mandando executar seus impressos nas suas

ofíicinas graphicas ¦¦..,' >• Xv* :--.-yi

Preços módicos Material de 1a qualidade
Gosto—Arte- Operários capazes
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Caixa postal, 3853 « Telephone, 117
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Avenida Capichaba, 28
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VICTORIA E. ESPIRITO SANTO
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Seus impressos devem estar acabando
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Nas offícínas graphicas da
¦i *

€€ ida c h a b a »
EXECUTAM-SE.ESMERADAMENTE,COM PRESTEZA

E A PREÇOS MÓDICOS,

QUAESQUER TRABALHOS TVPOGRAPHICOS
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Livros—Folhetos—Catalogos — Facturas—Enveloppes
timbrados - Notas commcrciaes — Duplicatas — Recibos

— Cartões — Memorandos — Prospectos — Trabalhos •* * **
commerciaes, em summa, de toda espécie, ern negro e em cores-

Serviço esmerado de "cliçHés"¦¦¦...-¦ 
¦¦'.-. ¦.. 
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Papel de Ia qualidade - Machinismos modernos

<£ypagam elegania~&o$ic - diria
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OPERÁRIOS CAPAZES

TVáo mande executar suas encommendas. sem, primeiro
 pedir nossos orçamentos .

postal, — Telephone, 117

ichaba, 2*6
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