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5 Os algarismos abaixo dispensam quaesquer commentarips - Elles dizem por si sós jj
quem tem a supremacia na venda de cervejas e bebidas refrigerantes

sént álcool.
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é attestada na comparação dos
SELLOS DO IMPOSTO DE CONSUMO

por ello comprados em 1927

em relação as suas princípaes concurrentes do paiz.
*

DADOS
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OFFICIAES :
> COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA .... .

(Matriz e Filiaes) t

Suas Filiadas:

t Co. PKOGKKSSO NACIONAL e Co. ANTAWTICA CARIOCA
#
flk. €'•¦

I
i

15.770:007$960 2

1.973:115$500 «

• As TRÊS princípaes Fabricas de Cerveja do Rio de Janeiro

Diff. a favor da Antarctica e de s Filiadas ......

17.743:123$560 «»
B 9
4

12.309:591$000 «

9
9

5.433:532$460 J
4)

NOTA: Nos dados acima já está comprehendido o imposto addicional de 5 por cento. <#
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 PREFIRAM SEMPRE

Cerveja Antarctica
Cerveja Hamburgueza - Guaraná
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Champagne - Água tônica
Soda Limonada especial
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Representante para o Estado do Espirito Santo
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Rua 1* de Março, 50

ARCELLOS
Victoria
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Os vinte c cinco anoos da Avenida Rio Branco foram mornamente comme

morados. Um pouco mais de luz nas fachadas dos seus edifícios, umas bandeirolas

cruzadas nos seus postes de illuminaçào publica, uma banda de fus.le.ros navaea

num palanque en. frente á Galeria Cruzeiro, maior consumo de refrigerantes nos

seus hars, porque a gratidão anonyma do povo, ansioso de festejar, supportando

intenso calor, a homenageou" com a sua presença até cerca de meia noite-assim

se nssignalou a data do 25- anniversario da famosa avenida brasileira.
Testemunha desse acontecimento, não pude deixar de reflectir alguns instan-

tes sobre a indifferença do brasileiro ante o que elle chama desdenhosamente -

fados consummados.
Esse traço de nossa psvchologia. que nos faz vibrar de esfogueado enthusi-

asmo por tudo que se vae realizar, que se annuncia, qtie ha de vir c esquecer

logo, sem um gesto de saudade, as realizações ^mais evidentes, os tnumphos ma.s

gloriosos, caracteriza phvsionomicamente a consciência nacional.
Os mais abnegados trabalhadores de nossa civilização, os seus vultos que

se destacaram muito acima do limite cm que hombream as mediocridades vaido-

sas, tem soffrido a conseqüência desse castigo humilhante.
Basta um relance de olhos para o passado da vida brasileira, abrangendo-

se nellc os aspectos mais recentes de suas victorias nas letras, nas artes, na po-
litica, c ver-scá com que pressa e crueldade famas retumbantes, como as de Rio

Branco e Ruy Barbosa-para citar, apenas, dois nomes de projecção universal -

sáo mergulhadas no mar morto do esquecimento. '
Náo temos em gráo notável o sentimento da gratidão, o senso nobilissimo do

reconhecimento, a nobreza espartana da amizade e, por isso, dentro dos rigores

dessa frivolidade egoistica, se amesquinham e transviam os ideaes do nosso civismo.

E, por isso mesmo, amarrados a essa tara psychica, que herdámos do ca-

bodo indolente e desamoroso, vamos em marcha triumphal para as cumeadas do

futuro, sem um olhar de carinho para os que tombam nos postos de máxima res-

ponsabilidàue, contribuindo com as energias de sua intelligencia, de seu esforço,

de sua bravura, para o esplendor radioso das conquistas dessa jornada hero.ca.

Eram esses os pensamentos, que se formavam e desenvolviam no meu cere^

bro, na noite em que os calendários registavam a passagem do primeiro quarle<
de século de existência da Avenida Rio Branco, de que já tanto se ufanou o or-

gulho dos brasileiros.
E, naquelle tumulto de idéas, parecia-me v.-r, em plano afastado, as almas

de Rodrigues Alves e de Pereira Passos, angustiadas, soffrendo a tortura do es-

quecimento em que as amortalharam os actuaes mentores do Brasil novo!

Mas,a pena de Talião, por um capricho obstinado do destino, amda nao de-

appareceu de nosso código... social.
Rio, 11-3-1929.
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Como se chama ?
—Edwaldo Calmon.
Que profissão occupa ?
-—Funecionario Bancário?
Que aspira oecupar ?
—Estou satisfeito com o que me reservou o

destino, muito embora tenha verdadeira paixão
pelo jornalismo 1

Qual o poeta prtdilceto?
—Olavo Bilac, para todos os cffeitos. a.» e

defeitos l
E o escriptor ?

lojstoi. o grande sábio russo e celebre au-
ctor de «Sonata de Krautz».

Que pensa das mulheres ?
As mulheres são a illusáo da vida. . O an-

ceio de todo homem... Nellas vemos o nosso
ideal... o sacrifício... a própria vida í Ha entre-
tanto, mulheres de diversas qualidades... Tenho
horror ás hypocritas, despreso as egoístas e
tenho verdadeira affeição pelas caridosas.

E dos homens?
-Não direi algo do homem, porque homem

também o sou... Náo desejo ser indiscreto, sim ?
Crê no amor V
—Creio e comparo o ao salycilato de sódio

que os pharmacologos empregam no rheumatis-
mo, com optimo resultado... A principio tem um
sabor adocicado, porém depois—Nossa Senho-
ra da Piedade-o pobre diabo tem Ímpetos de
vomitar... A Paixão, por conseguinte, é o vomi-
to provocado pelo salycilato, que é o amor...

Como encara a vida í
—Oh! Admiravclmentcf A vida só é mal en-

carada, pelos máos encarados...
Como difine o Carnaval ?
— Dizem os poetas, que é a miragem da vida.

Entretanto, affirmo ser o Carnaval a realidade
da existência ; a machina photogenica com a
qual se filma o caracter de cada indivíduo... E*
a época em que cada. um arranca da mascara
do fingimento, da hypocrisia para mostrar o
que verdadeiramcnle é...

Qual o sport predilecto ?

3&

ilw

l
Em determinada occaMâo fui convidado por
s* «um grupo de amigos, para tomar parte num

club de regatas que iriam fundar... Tempos de-
pois fundaram-no. Acceitei o alviire e lui logo
destacado para servir como patrão da pi meira
yollc... Certa vez, numa das corridas de pareô,
iamos, todos os componentes tia tripulação, sen-
do victimas de afogamento... Soccorro... Gritos...
Syncopcs ele. etc .. Então, notei que a Morte
è o melhor sport, porque traz cnthusiat-n.os ele-
ctrisantes e extranbas emoções !...

Qual a sua religião ?
—Catholica, até certos e determinados pontos..

E* casado ?
—Náo, nem me falle nisso por favor... 0 ca-

samento é uma doença contagiosa...
Pensa em se casar ?

Ah 1 Pensar sim. Penso sempre. Penso mui-
to. O casamento é optimo quando a gente tem
a felicidade de «amarrar-se» a uma velhota
possuidora de uns quinhentos «pacotes» c a in
felicidade de perdei a uma semana após...

Qual a mulher oe sua predilecçâo, os seus tra-
ços physionomicos ?

'— Aquella que ainda nâo encontrei, com os
traços dessa que encontro a todo momento com-
prehendeu ?

O jornal e a revista de sua preferencia ?
—«Vida Capichaba» e Correio da Manhã»,

principalmente quando a primeira traz um poe-
ma de Paulo de Freitas e o segundo um artigo
de Antônio Moniz

Qual o livro que mais lhe agradou ?
—Dos muitos que hei lido, «Sonata de Krautz»

de Toistoi. (fora do programma) Helena, de Ma-
chado de Assis.

*Crê no que lhe dizem as mulheres ?
—Sim, uma «potoka»... A mentira foi inventada

para enfeitar os lábios femininos... Apenas em
duas circumstancias-quando mães ou esposas..
Ahi, a cousa muda de figura...

Collatina, Janeiro de 1929.
•'

Edwaldo Calmon.
-

A
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C -f_f :- __ _._f ___. _.___. O Devels usar és refeições, simples eu do mista- |
GOffreiS CIO eStOtttaqC i ra, a Incomparavel água de mesa N. SENHORA I

sedo sob o n 2227, no Laboratório de Analyses do Rio do Janeiro.
Únicos proprietários e depositários: R. WALTER & COMP.

A' venda nos melhores restaurantes, bars e nasas de molhados desta capital.
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Sara se c6ter Sóa Rygienee saúde, usem-se os produetos |
~~***~~-*mÊmmmmmmmmm>mÈmmmmmmmmmmmmmmmmmimm>m»mmÊmmmmmmimmÊi^^ ¦————¦ fli

do a/amado J2a6oratorio do SABÃO RUSSO
AGUA DE COLÔNIA «FLQR1L»-R1VAL DA ESTRANGEIRA

SABONETE «FLORIL—O MAIS PURO E PERFUMADO
Sabão

s
I

RllSSO (*0,i(,° e liquido) poderoso dentifricio hygienico da borra ; contra £
_— rheumatismo. queimaduras, contusões, dartros. frieiras. espinhas, pàn* •

nos, sardas, caspa, torceduras, feridas, commichões, manchas da pelle, dores de qualquer natureza
assaduras do sol e picadas de insectos venenosos.

ii ^^^^^^^^^^^^^^^^^^J ^fl ^flj m^^™^^^^^^£^^^^L^Lm\ ^flj II II

O A LSbKI JliOtj Uma formula cujo
segredo custou SOO contos de réis

A Loção Brilhante fi. o melhor especifico para
as affecções capilares. Náo pinta porque náo é tin-

•tura. Náo queima porque nâo contem saes nocivos.
E' uma fórmula scientifica do grande botânico dr.
Ground. cujo segredo foi comprado por 200 contos.

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

1'.—Desapparecem completamente as caspas e
affecçoes 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 cabellos ganham vitalidade, tornam-se
lindos e sedosos e a cabeça limpa e fresca.

A Loçáo Brilhante è usada pela alta sociedade
de S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as Drogarias, Perfumadas
e Pharmacias de V ordem.

r iiifliinigiiiiiiiimimiiJiunnmmimiinnmm

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

Excesso de trabalho...

^J flfc^:.-TflfcJ'*Íte--<^H Bfl
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Devido ao ex-
cesso de traba
Iho e á vida se-
dentaria a que

i me obriga a pro-
fis9áo de pho*

jjtographo. a mi-
nha saúde alte-
rou-se de ma-
neira alarman-
te; desanimo,
fraqueza geral,
dorea nas cos-
tas e peito, tos-
se rebelde, fal-
ta de appetite.
digestão difficil,
mau humor, falta de mercaria, emmagrecimen-
to progressivo, me amarguravam a vida.

Consultei a diversos médicos, sem resultado, (
bem como fiz uso de diversos tônicos, submet-
tido a rigoroso reg^mem hygienico, sem conse-
guir melhoras.

Afinal. lembrei me do Capivarol e, ao icrmi-
nar o 3o vidro era outro; com mais 3 frascos

i fiquei completamente sâo, augmentando 8 kilos
no peso, a despeito de continuar na vida traba
lhosa de sempre.

Nestor Nunes dos Santos
Juiz de Fjóra.

Rua ilaifeld, 300,
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Quer V. Ex. vestir-se bem e com

pouco dinheiro ?
™^ ..  !_  - ¦ -¦¦¦ ¦

PROCURE SEMPRE
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a filial da

Alfaiataria Guanabara
0

Rua V de Março, 34—Victoria-E. Sariio
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NOSSOS CONCURSOS
, Findos os animados certamens, que promovemos no anno passado

—um para eleger a Rainha do Commercio victoriense e outro para dar nova
letra ao Hymno estadual — inauguramos estes dois novos concursos:

Í\ — Quem deverá ser a Rainha dos estudantes
¦sr

-: de Victoria ? >

O prazo para a remessa dos «coupons» de voto terminará, improrognvel-
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 "*¦ '* Aí'-"' A-.-.-. ¦-A. • ;: ¦"'¦ ¦>.'•.;'•¦

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-
ete, para a senhorita que fôr eleita, no nosso Campeonalo de Intelligencia, Rainha dos
Estudantes de Victoria, e outro também para pulso, destinado a quem alcançar o mérito ,
de ser tido como o melhor dos nossos jogadores de foot-balL

São dois presentes artísticos, de elevado valor, e já se acham expostos na
vitrine do sr. Fiorino Petrocchi, nesta capical.

^-*"rTA ni*AA * * "*-"* ^ A T"-* * fl Aflli fln4.il ¦ i^^^Ux^rrTTT!TnixiliiiriiiiiTiTiiiitiM!iit»r(tTT]rrqi|^

Concurso esportivo organizado
pela «Vida Capichaba»

f*

Qual o nosso melhor «footballer»?

Voto em _______^^
q

O votante-

s

.QXvXmiasxnixxiirrmi iinrinininim

Concurso do Intelligencia organi-
zado pela «Vida Capichaba»

Quem deverá ser a Rainha dos estu-
dantes de Victoria ?

V \J L \J v. 1 i 1 ..' "'"  ''" ¦¦¦'*" """¦i «"Mm» »w ».i.«.i.i.....i....«t^».-^»~«-n^M-w~««»«i
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O votante
trinmiiMiittxnT1

M

NOTA: Todos os «coupons» votados deverão ser remettidos á Vida Ca
pichatfa—-Caixa postal, 3853—Victoria.
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No dia do natalicio do sr. Secretario do Inte-
lior, o Boletim Regimental mandou melhorar o #
jantar das praças. /Diário de JS/.
Um «camarada» dizia :
Abençoado anniversario !
Que succulenta iguaria I
Por que o sr. Secretario
Náo faz annos todo dia ? I ¦

HB8B8B8R
O automóvel 1,875, no Rio, atropellou o «chauf-

feur» Antonino Salgado.
Um popular cornmentou :

Salgado comeu amargo ! Está certo. Em-
quanto o 1.875 vae e volta, nos folgamos as
costas !

98888888
Os iisci.es tôm exercido severa vigilância so

bre os açougueiros, que avançam no peso.

Pois olhe, dizia uma senhora á outra; o
meu marchante me deu, hoje, 1 k. 350 gram-
mas por 1 kilo...

Sim? Qual é elle ? Que é da carne ?
Botei fora. Estava podre...

8B8B8688
Gentil senhorinha (salvo o pleonasmo...) num

bilhetinho bois de rose e cheirando a... tudo de
bom, escreveu me :

Por modéstia ou por recato,
E' bem que o meu nome excuse...
—Entáo sahe o do Busatto ?
E fica «aquelle» do Bruzzi?

Limpeza ! Vem ! Vem I Reduze
Tudo em poeira, isto é que é facto...
Abaixo o armazém do Bruzzi
E o barracão do Busatto !

\

«A Gazeta» disse que o serviço de limpeza
cm Victoria, já é um facto.

Zó me disse :—Dessa eu fujo. . ~
Dos meus tamancos, que grimpo,
Digo que em tudo sou «sujo»,
Porque ando, «limpo,» bem «limpo»...

~.•%•!•'•*•'-

No movimento revolucionário do México desta-
ca-se um tal Topete.

Pudera I Disse o revolucionário dr. Jair

MB

JÊK
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Dessaune; Topete venceu porque tem o dito
O diabo foi o Prestes só ter cavanhaque ...

•„* »t» mjt,• •:• •!• «5 •

O Jornal de 15 trai um longo artigo intitulado jj
«A magna questáo dos esgotos».

—Náo leio, disse um hygienista. Magna quês-
táo dos esgotos ? Isto é que se chama asseio
de linguagem por uma cousa que ja fede !

.a
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Geraldo Pacifico espancou barbaramente a
mulher...

(Dos jornae»)
Elle liou se no seu nome
E se fez o casamento...
Mas tudo o tempo consome,
Tudo passa num momento... a

¦ :Ot : W

Pacifico o páo enrista
E a esposa deixa bem mal...
Certo, grande apologista
E' da paz universal...

MÁXIMAS MÍNIMAS
Quem quer ter pelle, náo aviste um lobo.

Pedra dura em quengo molle, logo bate, logo
fura 1 n

Náo se olha dado no cavallo, é dente.
OQQOflDQQ
cxjOuouDd
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O caso da Alfândega, do Rio, causou tensa*
ção. O governo cogita de levar avante a limpeza
nas repartições.

(Dos jornaes.)

Se para corrigir patifaria
Vae o governo abrir forte campanha,
Muita barba, que arder náo parecia,
Nagua bem geladinha já se banha...

Ha cada tubarão, cada piranha,
Cada vargest que o erário surrupia...
Ao fim de tal empresa, árdua e tamanha,
Onde metter a esperta rataria ?

Deve, logo, o governo, sem tardança,
De norte a sul erguer o tmonumento»
Para os heróes da farra e da abastança.
Rindo, depois, dirá Miguel Pereira :
—Náo mais vasto hospital... Que saneamento!
O Brasil é uma vasta «geladeira» l

TIL

1
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Dos bichos destinados á economia domestica

nenhum ha mais imundo, mais lambáo, mais es-
tupido do que o porco.

E' a vergonha da Criaçáo !
Moisés, que acumulava as funções de sacer-

dote, juiz e medico, proibiu terminantemente
aos hebreus se alimentarem da carne de porco.

Outros povos, também, rejeitavam-na.
A mitologia se refere á façanha de Hércules,

matando o porco de Erimante.
Estetas consumados, os helenos não podiam

apreciar a carne dos suinos.
E* conhecida a repulsa de Mahomet pelo tou-

cinho.
A ortodoxia religiosa e a incompreensão dos

fanáticos, chagaram ao ponto de preferirem os
filhos de Israel o manirio da fornalha ardente,
com os membros decepados, a infringir o man-
(lamento do engeitado das águas legendárias do
Nilo imenso... *

Ignoravam eles que foi por proíilaxia do cor-
po e da alma que o legislador fez tal recomen-
daçâo.

O porco acarreta moléstias de fundo maligno,
de cura difícil, senão impossível.

Em sanscrito chama se ao porco «escrófula»,
e isto basta.

Ainda hoje ha muita gente que o náo traga
nem a coice de carabina.

Infelizmente para ele, o sabor de sua carne
e do manto gorduroso que o envolve, fado es-
timado nas melhores mesas do mundo christào.

Náo fosse o instinto barométrico, que ela pos*
sue em grão elevado, e eu votaria pela extinção
da espécie suína, grotesca, ridícula, imoral.

E teimoso como o porco só ele!
Se ha uma cerca para passar, mesmo que esta

seja de arame farpado, e construída para evL
ta Io, o porco rompe-a. embora deixe em cada
espinho meio kilo de gordura.

Omnivoro, ele come gente... seu semelhante...
seus próprios filhos...

Um roceiro me contou a origem do porco :
«Quando Nosso Senho Jisuis Christo leis u

mundo foi, ua veis, na casa du juiz di pais «vè»
toca zolofone.

... *

U juiz mando ele intrá pra drento.
Premeramentes u juiz tiancô na dispensa ua

porção di rapais, i disse a elis qui ficasse ca
lado.

Maisus rapais ria, gritava, pintava a saracura.
Váe antâo u juiz i disse a Nosso Sinhô :

Mestre, divinha quem istá nesta dispensa.

KsvUB
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E* porcos, arrespondeu Jisuis.

U juiz riu muinquio, e abriu a poria.
Saiu pra fora u'a manada di porco, grunhiu

do. i si foi-se mete na lama dus quinta...»
Já ouvi. também, ouira ;
Andavam d<>i* astrônomos estrangeiros pbèer-

vando o céo, a ver se descobriam alguns indi
cios de chuva.

Havia annos que náo chovia.
Uma tarde chegaram á choupana de uma ve-

lha, e pediram lhe para os deixar pernoitar ai».
A velha consentiu, c foi preparar c ceia para

eles.
Os homens desselaram os animaes em que

viajavam, puzeram os arreios em cima duns paus,
fóra da choupana.

Quando acabaram de cear, a velha lhes per
guntou se nâo guardavam as selas.

Elles responderam que náo, pois nâo havia
signal de chuva.

Eu acho que os srs. devem guardar: hoje
chove.

Os astrônomos se entreolharam, rindo signiíi-
eativamente.

Boa noite, senhôrra, —disse o mais velho—
nóis precisa dorme.

Essa velha é maluca, disse, na sua lingua,
o mais moço.

Foram para a cama, e dormiram a somno solto.
Pela manha sahiram para o terreiro: estava

tudo encharcado !
Dahi a pouco novo aguaceiro...
A velha gozava...

Senhôrra, quem diz senhôrra váe chove ?
perguntou o astrônomo mais velho.

Foi o «cuchito».
Toda a tardinha de ontem ele carregou cisco

pro ninho...
Que cosa esse cuchito?
E' o meu porquinho.

a a

O Trancoso descobriu que o café de sua vizi-
nha, d. Joaquina, era mais bem feito que o que
lhe oferecia, de cara torcida, numa chicara mal
lavada, sua esposa, d. Filhinha.

Uma vez efectuada a descoberta (ou desço-
brimento) todas as noites ele ia visitar d. Joa*
quina e com ela entrelinha longos serões.

Como a casa desta ficava defronte da dele.
Trancoso dava umas voitas, afim de desnortear

a bisbilhotice de d. Filhinha.
Por esse tempo ele criava, como a um filho*

o «canastrão», um porco de 15 arrobas, o quaf

AA
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finque de Caxias. 40 — C. postal, S742

Trin et & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

! MÜLLUDOLINA 5
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O único, preparado ate hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a easpa, evitar t queda do ca-

bello e combater ioda e qualquer moléstia do couro
cabelludo

OLEO PRIMOR
0 melhor para amaciar c dar brilho ao cabello, de per-
fumr finiaaimo e agradável, rivalisando com ou similares

estrangeiros, nâo sendo o mais caro.

EêtêM podero90» pr*pmrmdo%, *ào vendido n*
Perfumaria FLOR DA AMERICA

Rua Duque de Caxias, 27
E. E. SANTO VICTORIA

a

por sua cstupdicz. teve um fim prematuro e
trágico.

Canastrão sentia pela ausência do dono, e,
depois de muito esfarinhar descobriu-o, pelo
faro, na casa de d. Joaquina.

Quando Trancoso lá se metia, ele ficava nguar-
dando-o, deitado numa poça cie lama. bem de-
baixo da janela <la casa da moça.

Uma noite estava d. Filhinha commentando
com as amigas a senvergonhice do marido, qu.in-
do a policia, nâo sei com que pretexto, invade
a casa de d. Joaquina.

Trancoso pula pela janela, e cáe montado no
costado de canastrão.

O porco assusta-se e se levanta da lama com

Sm o dono no lombo.
Por mais que Trancoso fizesse, náo pôde ape-

ar se nem dete lo na corrida I
Nâo teve remédio senão agarra-se lhe com as

màos na papada e as pernas na barriga, e en-
tregar se «1 sorte...

Canastrão disparou para casa, e atirou Tran
coso aos pés das linguarudas d. Filhinha e as
amigas.

Foi um escândalo !

*
No oia seguinte, ao primeiro cantar do gdlo,

canastrão «chiava» na faca.
»

Arnulpho Nivêmm
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
G. ROUBACH & Cia.

Importação
diracta das
malhoras fa-

bricas
estrangeiras

Perlnmarias Haas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos de toucidor

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

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secçáo de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

Commlssões — Representações — Consignações
Rua 1° de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo
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Quem deseja prosperar, annuncia na Vidm Cspíchêòm.
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Para correspondermos á gentileza dos que
psslgnarem a «Vida Capichaba», resolvemos ins-
tituir os seguintes prêmios, que daremos aos
nossos assignantes, si 0 numero delles chegar a
3000, sommadas as contribuições de todas as
localidades em que temos representantes :

t prêmio de l:0(X)$00O
2 prêmios de $Q$000
5 » » 200$000

1í)O$0m
Si o numero de assignantes for, apenas, a

2000, os prêmios serão os seguintes.
1 prêmio de 1:Q0O$00O
I » 5OOÍÕ0O

2OOS00O
10O$ÍXX)

formos recebendo as-
CTIVA IMPORTÂNCIA,

2 prêmios »
4 »

A' proporção que
signaturas E A RESPEC

i

358 3435
359 3436

Í3G0 2001
361 2002
362 2003
363 2004
364 2005
365 2006
366 2007
367 2008
368 2009
369 3227
370 3228

R 37I 3220
372 3230
373 323í

; 374 1623
375 2803

m 37c. rw2
r' 377 3093
* 378 3( )<14

379 3095
m 3») 30%

381 2151
382 2152
383 2153
â84 2154
385 2155
386 2156

H- 3«7 2157
388 21 .S8
389 2159
390 2160
391 0441
392 0^44
303 2772
394 2533
395 253-1
396 28Ò1
397 2502

§3% 3232
399 1267
400 0376
401 0377

Ia 402 0378
403 2471
404 2472
405 2473
406 227!
407 2272
408 2273

para este anno, faremos publical-as na nossa
revista, precedidas dos respectivos números dos
talões—que serão premiados, si combinarem com
os lo (serie 3.ÍXX)) ou 8 (serie 2.00O) 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-
sas assignaturas, com direito a

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

sentantes já haviam conseguido as seguintes:

NOMES OOS ASSIGNANTES
José Haddad
Custodio Leite
Hottir Giestas
Dr. Álvaro Castello
Manoel Ferreira de Vargas
Pedro Saleme
Henrique Alves Vieira
Tannur Gostin
Presidente da Câmara Municipal
Antônio Cândido Ferreira
Emygdio Xavier
Prefeitura Municipal
Mucio Braga
Dr. Alfredo Machado Guimarães
Rufino Oliveira
Manoel Pereira Pinto
Álvaro Nascimento
João Jorge Ellori
Pedro Lensi
Jueundo Dalmazo
Pedro Colonna
Raul Lacerda
João Dias
Hastimphilo Rosa
D. Josepha Cunha Lcderback
Edgard Muylaert
Dr. Edgard Mascarenhas
Jairo Alvarenga Rosa
Assad B, Saad
Sinval Tristáo
Anna Gomes
Aele Zouain
Michel Zouain
Ary Miranda
Ferdinando A. Bobbio
Nilo Souza & írmáo
Jamil Mileip
Oscar Velloso
Mussi, Filhos & Cia.
Dario Salvador
Nilo Santos
Deps & Filhos
Srta. Ruth Emerieh
Dulcio Stutz
Júlio Dias
A. Tironi
Zuleika Pereira
D. Julieta Teixeira Faria
João Vaz Pereira
Amaro Felicio Juffo
Manoel Monteiro

LOCALIDADES
Affonso Cláudio

»
»

m

»

»

»

»
»
»
»

»
»
»

»
Páu Gigante

»
»
»

»
»

S. Maria de P« Gigante
Santa Leopoldina
Quilombo (Castello)
Mm um
Córrego da Lage
Mutum

i
Barracão de Baunilha
Lage

»

»

»
»
»
»
»

Conceição
Ribeirão de Cima
Castello
S. Pedro de Itabapoana
Mimoso
Castello
Campestre (Castello)
Parque Alegre tPáu Gigante)

umz Freire
Alto Jequitibá

»

»

Victoria
S. Francisco
Rio de Janeiro
Café

5
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UM PLANO MARAVILHOSO

Grande Loteria da Paschoa

500 •

•

000$
em 10 prêmios de 50 contos

Inteiro 80$000- Décimo 8$O00
O O

O o

Jogam só lã.000 6ilRetes
o o

o o

o o

o o LoteriadoEspirito Santo
o o

o o

750|° em prêmios
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Nutrion" é o melhor dos tônicos
e o mais poderoso dos fortificantes.

O "Nutrion" combate a Fraqueza,
o Fastio e a Magreza; abre o appe-
$v

th' * *
tite e faz augmentar o peso.

,mwmh. ***O "Nutrion"-- contendo em sua for-
mula o arsênico, o ferro e o phos-
phoro - é um poderoro tônico dos
músculos, do sangue e do cérebro:
o arsênico revigora os músculos, o
ferro enriquece o sangue e o phos-

phoro tonifica o cérebro e o
H systema nervoso.

D**V N*c S. h*s üc 309>22 0utufc>19U
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos
No dia 11;
O distineto moço sr. Gerson França, íilho do

sr. Abdanago França do alto commereio de Mi-
raoso.

No dia 14:
A graciosa senhorita Maria Laura Vianna,

filha do illustre deputado cel. Alziro Vianna,
um dos mais distinetos ornamentos da nossa
sociedade ;

0 sr. José Buzzio da Silva, competente func-
cionario da Defesa do café ;

o menino José Oâwaldo, filho do sr. JoséMarinho Nunes, fio nosso alto commereio ;
a intelhgente senhorinha Irene de Rezende,

secretaria do Gymnásio S. Vicente de Paulo.
No dia 15 :
Dr. José Demardino Aires Júnior. — Passou

nessa data o natahcio do sr. dr. José Bernardino
Alves Júnior, diréçtor geral do Thezouro de
Minas Geraes, e nome de elevado conceito no
mundo financeiro e político do grande Estado,

Durante os governos Jeronymo Monteiro,
Marcondes de Souza e Bernardino Monteiro s.
s. exerceu distinetos cargos, aos quaes .sempre
deu o brilho de sua intelligencia ;

a graciosa senhorita Maria Aguiar, filha do
dr. Augusto Aguiar Filho, illustre leader do Con-
gresso Legislativo do Estado, e uma das figuras
mais admiradas do nosso sei;

o jovem e distineto tenente do 3o B. C. Pio
Borges\ *

a distineta senhorita Maria Martins Costa,
zelosa funecionaria da Secretaria da Instrucçáo ;

a intelhgente menina Néa Miranda, filha do
sr. Antônio Manhães Miranda, proprietário do
«Majestic Hotel» ;

a galante Lourdes, filhinha do casal Louri-
vai e Collatina de Abreu Carvalho, agriculto-
res em Linhares.

No dia 16:
O nosso collega de imprensa Amulio Fina-

more, que brilhantemente emprega a sua activi-
dade no »Diario da Manha ;

o sr. Orlando Guimarães, sócio da concei-
tuada firma Antenor Guimarães & Cia., desta
praça ;

a exma. sra. Hilda Pessoa Prado, distineta
esposa do sr. Pindaro do Prado, estimado in-
dustrial nesta capital.

No dia 17 :
O sr. Arthur Batalha, nosso conterrâneo

inspector da Alfândega de Sergipe ;„
o conceituado clinico dr. Hilton Nogueira ;
a gentil senhorita Maria Emilia Rosa, profes-

sora normalista, filha do sr. Carlos Rosa.
O sr. Waldemar de Almeida, interessado da

firma M. Caldeira & Cia., desta praça, e muito
conceituado nas rodas sociaes desta capital.

No dia 18 :
A exma. sra. Dulce Gonçalves Santos, digna

3*5

*/R»:

#
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esposa do sr. Amynthas Santos, contador do
Banco Ingiez.

No dia 10 i
A exma. sra. Adelaide Sierra. distineta es-

posa oo illustre maestro Antônio Aunon Sierra;
a exma. sra. Viciaria Feu Rosa, extremosa

progenitora dos drs. Francisco e Pedro Feu
Rosa e do nosso apreciado collaborador Anto-
nio Feu Rosa ;

o sr. José Nascimento, zeloso funcionário
da Saúde do Porto.

No dia 20:
a distineto moço Augusto de Aguiar Salles,

alto funecionario do Serviço de Melhoramentos
de Victoria ;

a distineta senhorita Luiza Santos Carvalho,
filha do sr. Alfredo Carvalho, do Serviço de
Praticagem do Porto.
NOIVADOS

0 sr. T. C. Niepo. alto funecionario da C»
C B. F. E. fez se noivo da gentilissima senho*
rila Corina Leal Silva.

—Contractaram casamento em Conceição da
Barra, neste Estado, no dia 13 do corrente, o
nosso amigo e assignante Sisenando Santos e a
senhorita AI ti na Cardoso, da elite social daqueJla
cidade,
CASAMENTO

#

Machado -Ruschi.—No dia Io, realisou se
na Villa de Santa Thereza o oiisamento do sr.
Manoel Deodoro Vieira Machado, escrivão do
crime naquella localidade, com a prendada se-
nhorlta Augusta Ruschi, filha do sr. cel. José
Ruschi, collector federai.

O acto civil foi paranyphado pelo advogado
Orlando da Silva Rosa Bomfim e sua exrna. es-
posa, e dr. Raul Lessa de Saldanha da Gama e
exma. esposa, por parte do noivo ; e pelo dr.
Henrique Ruschi e exma. esposa e Hildebrando
Resemini e exma. esposa, representados por
seus filhos dr. Luiz Resemini e senhorita ízide
Resemini, por parte da noiva.

Testemunharam a cerimonia religiosa pelo
noivo,o coronel José Ruschi e exma. esposa ; e
pela noiva, o br. José Vieira Machado, secreta-
rio da Fazenda e exma. esposa.
NECROLÓGIO

No dia 18, falleceu nesta cidade, a veneram
da senhora d. Amélia Rosemberg Guimarães,
viuva do saudoso sr. Caserairo Guimarães, an-
tigo commerciante nesta praça e sogra do sr.
Matheus Vasconcellos, presidente da Junta Com-
mercial do Estado.

O seu passamento Foi geralmente sentido
em nosso meio, onde a extineta gosava de gran-des amisades, conquistadas pelas qualidades do
seu coração magnânimo.

A' família eníutada, os nossos pezames.
— Victima de uma congestão, quando, junto

a outros seus companheiros banhava-se nas im-
mediações da garage do Saldanha da Gama

¦mm

-Mí

¦ *a

. ¦¦¦



BKrÜnan? 
'* 

i ,-P" pas9ad,0 ° menor AdhemarNascimento, de 17 annos de edade, filho do sr.Antônio Nascimento.
O infeliz moço íôra nosso auxiliar nas offi.unas a qual prestou, durante algum tempo, bons•jVlços, revelando-se actho e cumpridor de seusser deveres.
Ao seu enterramento compareceram os seus

ipllegas, nossos auxiliares, que foram leval-oa sua ultima morada»
A' família enlutada enviamos o nossocero pesar.

Os meus sete espíritos
¦: »¦¦'¦" *"»¦•¦ ..„..» , , * -___, 
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Na hora mais silenciosa da noi-
te, emquanto eu jazia meio açor-
dado, os sete espíritos que con-
Stituem o meu ser conversavam
juntos, a meia voz.

Primeiro espirito. Aqui dentro
deste louco, tenho vivido durante
muitos annos, sem mais nada fá-

tttv sináo, de dia renovar seu pa-decer e, a noite, relembrar os
seus pezares. Náo posso mais sup-

! portar este fado, e agora me re-
volto.

,' Segundo espirito, lrmáo, o teu
destino é melhor do que o meu,

*pois a mim me foi dado ser a ale-
gria deste louco. Rio por suas ale-
grias, descanto os seus prazeres e,

Scom pés triplicemente alados, bai-
Io aos seus mais vivos pensamen-tós. Eu é que me devia revoltar
;com este tédio.

; Terceiro espirito. Que direis de
mim, que sou dominado pelo amor
làrdente, pelas chammas abraza
Jdoras de uma paixão indomita e

f|.çoitado pelos desejos imperiosos
)è fantásticos? Eu, o% ser constan-
temente enamorado, é que d via
revoltar rne contra este louco.

W Quarto espirito. Eu, entre todos
pós. sou o mais desgraçado; poistnada rne foi fiado além de hedion-
|do rancor e ódio destruetivo- A
fi\\m, o ser tempestuoso que mora
nas m.iis profundas e tenebrosas^cavernas: do inferno. c< mpetiame-

/protelar contra esta escravidão.
Quinto espirito. PelQ contrario,

pu, o ser pensante e scismador,
Korturado peld fome e sede do sa-
per. condem nado a errar sem cies-.canso á procura do desconhecido
ge das coisas ainda nâo creadas,
Ku. e não vós é que me devo re'
^bellar.
: Sexto espirito. Eu, o ser do tra-
palho, o miserável operário, que,

IpiiixniiriiigiiiiiixijuiiiiTiMiiiii Tl
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com mãos pacientes e olhos alme-
jantes transformamos dias em ima-
gens e dou aos elementos novase eternas formas-eu, o solitário.é que devo me revoltar contraeste louco incansável.

Sétimo espirito. Estranho muito
que vós queiraes vos rebeliar con-tra este homem, porquanto cadaum de vós tem para cumprir asina predestinada. Oxalá pudesseeu pertencer ao numero dos quetem um destino traçado ! Náo otenho, porém: - sou o que nadafaz; sou aquelle que se assentano calado nrnhures e no vazionunca, ao passo que vós viveis

oecupados sempre a renovar e a re-construir. Quem e que se devore-voltar, vós ou eu ?
Quando o sétimo espirito acaboude falar, os outros seis fitaram nocom piedade e nada mais disse-ram.
E, como as trevas da noite seaprofundavam, um após outro ador-meceu, acalentados todos por umadesconhecida e feliz submissão.
Porém o sétimo, em solitário

abandono, quedou se, mudo e de-sesperado, a contemplar o illimi-
tavel nada que é a primeira e aderradeira expressão de todas ascoisas.
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*9ÁCIDO URICO - URICEMIA
CySTITES-BEXIGA-RINS
RHEUMATISMO - CÁLCULOS
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calor suffoeanie f Ora, isso náo ó nada. Tomando-se• os saborosos refrigerantes * — GUA-
RINE ESPUMANTE (laraniada I SODA LIMOWAn* - *£$£' Jí!SI?R,A' DUI-CE, MANDA-
perfeitamenfe livre dos hor ores da canieuL ?íi.A *mAG.UA -TON,cA DE QUININO, fica-se
pela firma R. WalterA aa^rua Presidente fabr.adol
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augmentar as energias combativas do organismo.

zmrmiiiiMi.TTrl,,ll,,ll,nrrTT7
miim

mui111111111 ^TT .•.•?•*»#»i

A'

,.;



i#.

•m
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Na «Vida Capíchaba», de 27 de setembro
ultimo (n. 142),alíudimos,repetindo o que dizem
os mais conceituados chronistns do Espirito San-
to, aos factos ahi Decorridos em 1663, como
remate ã insubordinação ou revolta do povo,
contra as novas taxações, que haviam sido im-
postas por Salvador Corrêa dc Sá, Governador
Geral da Repartição do Sul.

Os alludidoa factos começam a ficar melhor
esclarecidos, com a publicação, que está sendo
agora feita, dos Documentos Históricos da Bi-
bliolheea Nacional. No volume VII da quinta
serie, á pag; 97, está transcripta a seguinte
ordem ;

«Ordeno ao Ajudante João de Miranda,
cabo dos soldados que vieram a esta pra-
ça com a Comarca da Villa de Victoria
Capitania do Kspirito Santo que tanto que
esta receber se embarque logo na mesma
esmaca esse que veiu levando em sua
companhia a Câmara que a seu cargo
trouxe daquolla Capitania, e no caso que
o mestre da dita esmaca faça alguma es-
cala nos portos por onde ha de passar :
Ordeno aos Capilães-mores daquellas viilas
dem ao Ajudante todo o favor, e ajuda
que necessário lhe for, para que sem de*
mora alguma consiga sua viagem a aquella
Capitania, porque assim convém ao ser-
viço de Sua Magestade. Bahia e Outubro
IN dc 1062. Francisco Barreto.»

Se realmente, como rezam as chronicas, a
sedição dessa época no Espirito Santo, começou ;
pelo assassinato do Governador Antônio do
Couto e Almeida, antes da recusa á posse do
governador nomeado em 1663, houve nesse agi-
lado período, de facto, um governador que
serviu, náo obstante nomeado da Bahia, ou
foram dois os governadores aos quacs a Câmara
de Victoria recusou-se a dar posse.

Effecti vãmente, á pag. 103 da mesma publi-
cação, está reproduzido o seguinte documento :

«Porquanto o Capitão-mór Joseph Re-
bello Leite me representou em como lhe
estavam devendo na Capitania do Espirito
Santo as pessoas contendas em sua me-
moria quantidade de fazendas que lhe
havia fiado quando governou aquella Ca- X
pitania e pelo haver mandado vir a esta
praça com brevidade lhe não foi possível
eobral-o nem os Officiaes da Câmara e
Ouvidor da mesma Capitania a que eu
havia encarregado essa arrecadação o não
fizeram com effeito que deviam pedindo-
me mandasse passar Ordem para cobrar
as ditas dividas : Tendo eu consideração
a tudo hei por bem e ordeno ao Capitão-

/K

-¦¦¦

mór daqueíla Capitania Joseph Lopes e
ao Ouvidor delia Pedro Corrêa do Couto
que tanto que esta se lhe presentar faça
pagar executivamente as pessoas nomeadas
na memória do dito Capitâo-mór Joseph
Rabello Leite as quantias que lhe deverem
e aos que lhe não deverem satisfaçam com
effeito os obrigue da prisão (donde náo
serão soltos sem primeiro o haverem feito
de tudo o que se lhe dever e havendo
no dito Capitáo-mor e Ouvidur daqueíla
Capitania) qualquer omissão na execuj
ção desta minha ordem (o que náo
espero) os mandarei vir presos a esta
praça e pagar de suas fazendas ao mesmo
Joseph Rabello -Leite tudo o que das
mesmas pessoas lhes ficar por recadar.
Bahia c Janeiro 24 de Í663, Francisco
Ilarretto.»

ê Na «Vida Capichaba», de 30 de janeiro de
1926 (n. 61). citei o nome de Manoel de Escovar
Cabral, Capitão-mór do Espirito Santo, em 1631,
desconhecido nas chronicas publicadas sobre
a antiga Capitania. Ahi ficam citados, também,
dois governadores só agora conhecidos.

A posse de Joseph Lopes motivou uma
nova expedição de forças á Capitania, como se,
lê da seguinte Ordem, ã pagina 106 :

^ «Porquanto convém ao serviço de Sua
Magestade mandar prender á Capitania
do Espirito Santo, o Capitão de Infanteria
e Officiaes da Câmara, que esquecidos
das obrigações de seus cargos, faltaram
á devida obediência que devem ter a
minhas ordens, para que nesta praça se
livrem deante os Ministros da Justiça a
quem tenho commettido o conhecimento
das suas culpas, e naquella se dê cum-
primento a minhas ordens, mettendo de

; posse ao Capitão-mór Joseph Lopes pro-
vido no governo daqueíla Capitania. Ordeno
ao Ouvidor Geral Pedro Corrêa do Couto,
que das fazendas mais bem paradas dos
Officiaes da Câmara e Capitão de Infan-*.
teria, faça pagar.com effeito, ao Ajudante
Manuel Vãs seis tostões por dia e dois a
cada um dos 25 soldados que leva em sua
companhia que se começarão a contar do
dia que saírem desta praça, até o em que
nelia entrarem. Mandando outrosim pagar
ao Mestre da Esmaca que os leva. o frete
em que fora avaliada esta viagem de ida
e volta; pois os ditos Officiaes ti Câmara
a oceasionaram com sttá desobediência.
Bahia e Maio 12 de 1663. Francisco Bar.
retto.n

O Capitâo-mór Joseph Lopes em janeiro
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de 1663 já estava em Victoria, donde represen-

tara ao mesmo Governador Geral contra a falta

de recursos para o seu próprio soldo de Capi-

táo-mór, o que ficou resolvido por uma outra

ordem, igualmente, de 12 de maio de 1663 (pag.

105). ;, u . ...
Quem náo houver esquecido a alta signro-

carào da revolta do povo do Espirito Santo, de

1659 até 1662, revolta violenta, em pleno regi-

4*
W

meo do absolutismo, desculpará certamente as

longas transeripçôes que fi/.. desejoso de íac

litar o exame completo de um episódio, que, na

modesta historia «lo Espirito Santo, merece *er

melhor conhecido e estudado.

r}0 — Fevereiro de 1929.

Mario a. Frmlrm
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Os dois eremitas

Sobre um monte isolado viviam
dois eremitas que adoravam a
Deus e se amavam mutnamente.

Ora, esses dois eremitas tinham
uuia tijela de lotrça e era isso tu-
do o que possuíam. *

üm dia um espirito maligno apo
derou se do coracAo do mais ve-
lho e esse chegando se ao mais jo-
vem, disse: «lia muito que vive-
mos juntos. Chegou a hora de nos
separarmos. Repartamos os nos-
sos bsns.»

E então o eremita mais moço
entristeceu-.se e disse: «Magoa-
me. irmáo, que me queiras assim
abandonar. Todavia si é mister
que vá*, assim seja». B trouxe a
tijela de louça e th 'a entregou dl-
sendo : «Não a podemos repartir,
irmáo; seja tua, portanto.»

Entfto o eremita mais velho dis-
se : «Esmolas náo acceitarei. Nada

•ie.varei além do que me pertence.
Ha de ser dividida a tijela »

E o mais moço respondeu : «Que
brada, de que. nos servirá ? Si te
apraz tiremol-a por sorte.»

* 
Mas o outro repetiu : «Quero

unicamente o que é justo e o que
é meu; não hei de entregar ao
cego acaso o arbítrio dos meus di-
reitos. E' preciso que a tijela seja
dividida»

0 jovem eremita, não achando
mais argumentos, respondeu: «Si
é realmente o teu desejo e si na
verdade assim o queres, reparta-
mol a então.»

Mas o semblante do velho, car-
regou-se e elle bradou, furioso: «O'
covarde maldito, nâo queres, en-
tão, luetar V

i

i

A redacçáo da Vida Capi-
chaba nào se responsabHi-
za pela opinião de seus col-
laboradores, aos quaes per-
mitte plena liberdade de pen-
samento-guardadas as nor-
mas da moralidade e do ca-
valheirismo.
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Vendem passagens para e de qualquer
parte do mundo
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0 •jazz-band» dos «Cangicas», que muito concorreu para a animação
dos festejos carnavalescos.
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FÜNERAES DA LUZ

£11 morrendo. E a tarde dolorosamente
Morrendo vae também... /4o /m/tf eZcalina...
Luz ... JdZmorre a luz fias bandas do occidente
E ha uma outra luz morrendójia minha alma.
Tu nâo vens? Meu amor.» meu grande desejo?
Antes que eu esteja frio... frio...
Vem para a alegria do meu beijo.
Espero te. E tudo me diz que isso é o meu fim.
E esse leito vazio... Nâo te vejo.
Não te sinto, amor. junto de mim.
Ah ! se agora tu viesses
Apertar o meu peito no teu peito...
Derramando teus olhos nos meus olhos,
Derramando volúpia no meu leito.
Ah ! Como é doloroso nâo sentir
A caricia das tuas mãos finas, voluptuosas,
Desmanchando os meus cabellos...•< .

Mãos qm são feitas dê pétalas de rosas.

nI

E jd é tâo tarde... Eu vou ficando frio.
Meu coração, que tanto pulsou por ti,
Vae ficar inerte...- uma pedra de gelo...
E essa noite queé sempre... sempre noite
Avança agora como um pesadelo.
Jd é tâo tarde... Eu vou ficando frio.
Que frio!... E tu nâo vens...
E eu vendo assim essa noite avançar.
Vem! Antes que a noite venha,
Antes que seja tarde para amar.

\

Que noite escura ! Eu te espero.
Espera insensata.., Anciã louca.
Nem ao menos uma lagrima tua,
Nsm um beijo de amor na", minha bocea.
Adeus... Eu vou partir pra muito longe.
Não mais eu beijarei teus seios nus.
Meus olhos são saudades de teus olhos.
Meus tristes olhos vão perdendo a luz.
Eu morrendo... Não. Nâo pode ser...
E% muito dolorosa essa agonia...
Nem ao menos, na hora derradeira,
Um beijo teu na minha bocea fria...

n

.4
3*'

PAULO D E FREITAS
l
i

::,_



ECOS DO CARNAVAL

I

' 
íA

¦fl MhÉHÍ lUflT''«T^hTtflBflV^iV ^3hb5t^s* ~• ¦ *irrr
flfl vt^^SNfl^flfl HBlWwísP^S^líB^MflH^B-
flB flflWx^fflnlr^BHHK^ ;*l ''¦ ffimwmwpBiXiík

m\ mVÊ^S^^^LZ^^^^i^Si^malià/.

WêA\ ¦il^-MÊm.mSBÊm-

B^*". ¦!¦¦¦¦¦¦ ,'¦¦¦¦'flHBflfl flPSV^
Brfl W%:'.'i ¦¦.'¦>>¦¦

^tÊW/r™SÊÊfêr , Xfl Pm*' jí ! * ¦ t,'iS^BMjlEBHiflHHttP^?''''^ ^ ;dflflflflflfl'' ^"P^"-- '''¦¦'¦¦'- ^*pL;tf

flfl HHKsVUb^Lx. '' "1: ^MxrAmjffi', ¦ ¦¦';'''^'ÍAt^|Sb/''-'

flfl '"-'''flfl HB^HbW' ,':'í-^fflflBP'-"' ^fllS Hfc^rA -fljfl

/¥*<//*, filhinha do nosso amigo

sr. José Borges, alfaiate

nesta capital.

«&.&.&cwwsv*?»*'

fl^B ^^swJsflW |.'-ÈA* ^mmm\ ¦ »
fllkssflfl flfl '

¦flfl flft H flflflfl flfl^fl__ flfesvfl ¦

flf^ M^^S ^^ ^Ub^bw

^fl fl! B\
Nb/ fli

flfl ^Bh^S ¦¦ flflflflk .^^s^H Bflisflfl LVK ¦¦ ^^L^üflH LVMB ' •''flfl ¦¦ flfl ¦¦flfl fl.^^^fl LSbI B-sflsBfl ¦¦ Br¦ flfl ¦¦ fl¦fl flfl, flflflflflflflflflflflflHjflflflflflflflflflflflflr,A»fl A^^fl BFmS ¦flflfl'^ mM flflT

flfl 
' 

¦flflflT'1'--'"-' 
''; • ¦ ¦¦ flfl flfl

¦B ' flfl B^^%'^flfll flfl
^rl> ¦ BiKÉiBvfl ¦v' flfífl flfl flfl| fl
jjfl fl[fli
HHHHHHHHHHHflHH flflHHB

sflS Bfl HH^fl ^fl ^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflff' flflflflflflflfl >flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfll flflflflflflflfl -. *

^P**-4 * ^^^flfl
Hflflfl^flB^% "flsflfl ^Hfl

Hl^^^^^1^^ -^Bflfll H^B^»«zPSr"fcJÈk^. %i'Àr"' ' xBxÍB''*'í*'.vij jI
t^1 * "^^flHABW ^^iflHflflMflflflflflflflflflflflflflflflflflflflH^ "¦¦ ,ií,¦¦ -»*

BB flPflflPP^^-éSisk *tí flfl ¦flteA'' X?*flfl sBflsW m%LaW*m -r^vj^flflflJfl^^flflflfls^^flflflP»^» Jtmfc$M$%.. .>r. M^\ ^Srffv^i^flfl*'1 víWB**^ .-«JBS
^H ^BfK^^p'' :i^^ '• ^t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fÊlmmmw^^Êl -: "^A^/ •^^^HflflflHHB

BsBBflStwflsiWlBB*^ ¦*¦» -«—-.- a*.^^i»>-'-'.»« '(T**"' ^^Sr'""»"'*»!*»' ivi&mmm ¦*$**& •<** ¦ *^^s^s^^s^s^

/""•.%

0 sr. Antônio Augusto Vaz,

que tomou parto activa nos ulth

mos festejos carnavalescos.
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Orlando Pereira,
um toureiro sevlihano,
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•taliente como Ias armas.»
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4 menina Alzira, filhinha do sr.

João Barreira, phantaslada do 6o

nec*, no u///mo carnaval.
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Duas valentes «Apaches^ do «Valle das
Aventuras**, em luta renhida, em Itaguassú.

Lygia, filhinha do nosso]amigc, sr.
José Ramalhete Meia.
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Grupo tir.ido no dia da commemoraçào do Cincoenienario da fundação do S. João, no
município de Alfredo Chave*. Ao centro, sentado*, estão os srs. A. Sscchim,

Domingos Luz e Chrysanio SanVanna.
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Outro grupo, no dia do Cincoentennrio da colonização de S. João, no momento em que
o cap. Domingos Luz proferia o discurso da inauguração da lapide commemorativa.
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í.cc/i?f interessante filhinha

do sr, Severlno Loper,

gerento da Companhia Loteria

do Eepirilo Santo, faiendo

tros poses para a

«Vida Capichaba. •>>
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EM ALEGRE

ffl^fflPBKS@HjBlmJCT -

' 
Av"-'"^BBBar^-^ mWw • At^mmP^r'^^rflfl flfaal/'^sH BAfl

.'¦'' «BjpAa™*^ _J^ÉBaaií'^AlÉb^^^t__ '.? ^¦!1^-*',' ¦-¦''•^5»^^^^&?^^^»BB^BAlBB^Et"*' ¦'i-^íífl^^^B ^

' 
v^'1' *v" ^^^^mmmmmmim: vflflj AaBKV^Í^SÍ^V^^^^Kqgfc^

."'.^isttt" -.4^' ^^BBaa-—. ^^^^^BATflApSII^^-^^S^BAT»»^^S3l3P»fe ,* "^vixA" idBBÍC - ^^BHB^^k_ '¦ -¦'¦'¦'"'í-"-v'.'¦¦¦'• 'j>': 'tflBBBBíií^^MstA^Sff^BWflTiBfe-'**'.^^^rfijBCu
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Ho vila Botelho com a sua saia

balão, para o carnavel de 1929,

recorda épocas que nâo mais

voltarão.

Pedro Américo, tendo vivido na

Chi ia, km 2 séculos, reencarnou

em Alegre, por oceasião do

Carnaval de 1929.
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/ — Vestido de crepe mongol lilás combinado com roxo
e bordados da mesma cSr.

2— Vestido de crepe «goorgette» moka com
gol/a e gravata brancas.

3 — Vestido de crepe mongol branco com enfeites azues.
4—Um lindo traje de crepe «goorgette» canário.

Os freguezes da Loteria de Minas são os seus melhores propagandistas.
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cMelamorpfíose

Jacoh. emquanto sei via
A Labão, pae de Rachel.
Â* remelosa da Lia
Vão foi marido Jiel;

Fere de Zelpha e de Bala
— Dan. Naphtali, Gad< A:er...
(Qual homem que não se abala
\nte unia linda mulher? )

Mas. tendo einjim desposado
A Rachel^ que tanto amava,
Foi deixando para o lado
Uma e outra terna escrava.

Pofénit os annos passando,
Como tudo passa emfimt
Um dia ficou chorando
Ürphãsinho— Benjamim.

Cobriu jacob a cabeça
l)e cinzas: chorou de dôr,
Mas—por feio que pareça.
Não ponde morrer de amat,

Achou até que esta vida
Não deixa de ser bem doce*..
Viveu-e um dia lembrou-se
l)a sua escrava querida.

Sonhando amai, foi buscai a,
Mas—oh céus ! Que decepção!
— A sua querida Bala
Tinha virado um canhão !
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MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO |
Peso no estômago depois das refeições, dores no estômago, w

azia. ancias, mau estar, mau hálito, dores de cabeça, sâo os
symptomas dè que a digestão esta perturbada, e é preciso cor-
rigir esse ma! usando o VANADIOL, o melhor tônico digestivo,
nAo só corrige a fraqueza do estômago corno também fortifica o
organismo fraco.

O VANADIOL. é preparado em elixir de pepsina, junta*
mente com outros ingredientes próprios para o estômago e para
fortificar o organismo. Excita o appetite e facilita a digestão.

00 .¦¦;¦ ;-'^i

Dr. ^VIEIRA COUTO—especialista em moléstias do estômago
saa susi

-**»
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Offereci me ritos
flflfl I...I flflflflflflB—JBBI —Bfl — ¦¦—¦ BMBBBBBÍ

Offereceu nos o Serviço de Dc^J
fcsa cio Café um exemplar do set§?
Boletim Mensal, de fevereiro» s€^
gundo numero de sua publicação.]

Traz na Ia. pagina o retrato d<|
Secretario da Fazenda, cxmo* 8C*
jose Vieira Machado e em outré
pagina photographias de armazenai
vistas da capital e porto, e uma
farta collaboraçâo sobre a Bolsa,
em organização pelo sr. dr. LlU|
Caiaria, demonstractivos geraes da
movimento produetivo do Café no
Estado e mais noticias.

Agradecidos.
—Temos sobre a nossa mesa ui

exemplar do Relatório do Ban<
do Espirito Santo, apresentado
Assembléa Geral dos Accionisí
em 28 de fevereiro pp, oRerta di
seus illustres directores P. B* Dli«
chinger e Argêo Monjardim.

Agradecidos.
—Foi nos offerecido um exem<

nlar do bello discurso do sr. ÚÜ\
Francisco Campos, illustre Secréi
tario do Interior do Estado de Ml
nas Geraes. pronunciado por oc
casiáo do encerramento cio ann<
lectivo de 1928. sob o titulo— Um
appello ao civismo mineiro.

E' uma bella oração literária
civica, cuja publicação foi feit*
pela Inspectoria Geral de Instroc
çáo Publica daquelle grande Es
tado.

¦':'¦:-! ^SEBÍ

B| H

jorça mysteriosa que torna a
r Dcua um alvo de attencões aonde quer que cila §

esteja. EUa fascina, etla domina, ella é infinitamente #**
mais importante^ que as suas irmãs menos fefeestl 

'"'

EUa c bella! Basta! Quem não deseja tornar se bella?
Eis o caminho: segui, approximae-vos e alcançae o ideal?
Comecae por aformosear a peite dando-lhe a maciez, a
cor e o avelludado próprio das peites sàs com sabonetes

V- *'

OLIVrVIV
'•; t.,i <.V

PROTEGJtR Aif€H£ E PROTEGER

ROSAM j
*" " • 'i 

11 
'^--~*TiB
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Recebemos
m tJ.jii.i, -,r r ' BB  —..^.^^^^—t.^jftjgfgg

íornaes: Â. B* C, cio Rio; C
*¦"

Alegrense. de Alegre; Diário
Pernambuco, de Recife; O Joí
de Alegre; Semanário de Tombai
de Minas; Folha Sova, de Itapei
na; A Evolução, de Campos; Diq
rio cia Manhã, da capital; Correi
do SuL de Cachoeiro de ltapem;
rim; A Serra, de Pernambuco
Muquyense, de Muquy; A Gaseta
da Capital.

Revistas : A Luva, da BahiJ
Yack, de Buenos Ayres; Revisi
do Globo, de Porto Alegre.

ms.

VIDA

Visita
¦''"'

Tivemos o prazer da visita do dl
Lu i M »rei a, político de destaqu
em Itaguassú, e um dos nosso
bons poetas e prosadores, amig
da «Vida Capíchaba». a quem |
tem dado um pouco das prodt
ções de sua penna adextrada»

Gratos.

... - !i \:ií
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ALUGA-SE

2 portas na
Avenida

Capiehaba
n. 26

A' tratar no
n. 28.

a

soberano nas MOLÉSTIAS oo ESTÔMAGO,
INTESTINOS, CORAÇÃO e NERVOS

TÔNICO DO'UTERO

••{¦sa

W

aa.

1.
Si?

nÍMoria do enxerto

4
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Tma noite, quando o palácio es-
tava cm festas, um homem entrou
e prostou-se aos pes do príncipe.
Todos os convivas o encararam
pasmados, porque da orbita vasada
o sangue ainda lhe corria. E o prin-
cipe lhe perguntou : «Que mal te
suecedeu» ? Ao que o homem res-
pondeu : «O' príncipe, eu vivo do
roubo e, esta noite, porque náo
havia lua, fui roubar uma casa ban-
caria. Aconteceu que, por engano
entrei pela janella da casa do te-
celâo e no escuro fui de encontro
ao tear que vasou este olho. Ago-
ra, ó príncipe, peço justiça contra
o teeelâo». f

Entáo o príncipe mandou chamar
o teeelâo c, chegado este, decretou
que lhe fosse tirado um dos seus
olhos.

«O' príncipe.» disse o teeelâo, o
«decreto é justo. Importa que eu
perca um dos olhos. Entretanto,
infelizmente me sáo necessário am
bos para ver os dois lados do te-
cido. Tenho porém um vísinho sa-
pateiro que também possue os dois
olhos, e que só precisa de um para
o seu ofíicio».

Então oprincipe mandou vir o
sapaterio e, logo que este cheg- u
arrancaram-lhe um dos olhosa

E, dess'arte, ficou satisfeita a
justiça.

VENDE-SE
uma «vitrine»

na Avenida
Capiehaba n. 28.

Redacção da
'V/da Capiehaba3

PASTHHASg|SILVA ARAÚJO & CIA. \

f*
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FLATULEINCIAS
FERMErlTACOES

DYSPEPSIAS
*• . . * <**
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I Agradecimento

agradecimento á noticia de
nossas «sociaes» pela passagem do
seu anniversario, recebemos do sr.
Domingos Luz, acatado commcrci-
ante e político neste Estado, um
cartão de agradecimento.

"***«*>;';>' «í vjfr&meeit.

Nova firma*— _—^«^

Organizou-se nesta capital uma
nova firma commercial, para a ex-
ploração dos negócios de as^ucar,
consignações, çbmnnssõea e conta
própria e fabrica de massas ali
mentidas.

SAo seus proprietários os acre-
ditados commcrcíantes desta pra-
ça, srs. Annibal A. Marlins e Is-
mael lludre Ximenes e o sr. Ri-
cardo Luiz Olive, como sócio de
industria.

A' nova firma- MAR 1 INS. XI-
MENES & CIA., os nossos votos
de prosperidade.

1.
m ¦

EDE1V CIRCUS

Recebemos a visita do sr. Mela-maré f»ai|a, secretarie .-epresen-
te da Companhia eqüestre e acro-batica Éden Circus.

Agradecendo lhe a gentileza, desejamos Feliz permanência entre
nós.

'««*W>íi JHW. i.i,.',. ,, ««••«..«ftwwnft.-,»^,. .,-,.- i*^w>*»-jft«5^.-,:w.,;;^.. x^xax" T"li,"t

SEMPRE BENÉFICO f 90

¦ fl IflB *fl^* f** Bs,

S

COMPflNfíífl CERUEcIflRífl

BRAHMA
Teutonia - Brahma Porter

Malzbier
*

as cervejas sempre preferidas
Água Tônica - Guaraná

INSUPERÁVEIS
? AJ^. *Mm

Únicos representantes neste Estado :

ARENS & LANGEN

VICTORIA
Cstadc do Cspiritc ôanto

:^r..í^4.'-'-*lWWi'«--'.j^-.--.';..:iM*.'.'-')lsiÍil

7S*^*<*<=tt=><^^*=^^^

Attesto in fide grados mei que opreparado ELLXIR &£ NüGt EIRA. doI harmaceuhco Chimico João da Silva
puveira, e de um resultado sempre
rf",e(m to^s as affecções de fun-do syphihtico. O que digo, tem sidopor mim presenciado innumeras vezes.

I S^ S C H I A V O
CABELLEIREIRO DE SENHORAS

:Ai

fl

(Firma reconhecida;. Dr-Mme Lima. &

ítabayanna, 21 de Julho de 1911.

Unco competente pata aliiar ao bom
ncrivr^13 freguesia, a GRAÇA etM^cA.NciA do» modernos ftgunnos.Verdadeira perfeição ca» curtes de ca-beilos e ondulações.
Applica a tintura vegetai, BEBUfROfe.

garantindo a cor desejada.

n «4^S^P° ^HRICANTE :U IlhWI. em pó è insubstituível
por processo liquido e sempre inoffen-sivo, seja qual for o estado do sangueou da pelie do consumidor.
Praça Me Setembro. 29

(Edifício Aguirrç)
TEL. C. 99. _ VICTORIA -

tf//(^*, -"¦'¦'

^^^^^^^mmmammmmm''''lmm'Êm''l**i*ewemmÊH^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SBBBBsBsWisaBsSBflBsSSBi^BB

• ('*" ^SSi

ESPÍRITO SANTO

No....publlcaçàe, ,éo „.,„„... .„ vl„a doj 6>cei|en(es n68oc(M ^ proporclonam
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Pãrísr, fevereiro dè 1929.

Paris apresenta neste momento
uma grande variedade de lypos de
vestidos, náo sendo fácil optar-se
por qualquer deites, tá) capricho-
sa è a concepção que a todos pre-side.

Ha os vestidos formados de tn)s
pecas, como ha também os de duas
e de uma só.

E' notável, entretanto, a diffe-
rença quanto a ligação da saia e
da blusa para formar os vestidos
de uma única peça. Assim é quea saia pode ser ligada justamente
abaixo da cintura normal por um
corpete de côr differente, repetin-
do se. em negro na juncção o
mesmo motivo decorativo.

Parece ser essa a espécie de
vestidos que mais convém as se-
nhoras a quem náo agrada o uso
de blusa e de saia separadas.

O modelo de hoje é um imeres-
sante pyjama em mjsseline de
seda côr de laranja com estampa-
gem de pequenos «bouquets» pra-
teados. De linhas simples, porém,
muito luxuoso, é próprio para da-
mas elegantes.

A frente da blusa e mangas sâo
ornadas de alamares de seda no
mesmo tom. unidas por botdes de
retroz prateados.

As sandálias são igualmente de
seda lavrada, porém, côr de ouro
velho..

*««•««*«*?•
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Bilhetes aéreos
IX

i

Adorável X.
Bem sei que sáo falsas as respostas que

Vêm tendo os meus bilhetes. Se fossem tuas,
mesmo sem assignatura e por muito desfarçadas
que me chegassem, eu as reconheceria logo,
porque a tua linguagem forçosamente tocaria
de outro modo aos meus sentimentos.

Embora nâo creias, saberei distinguir qual-
quer expressão do teu pensamento, por isso af-
firmo que náo sâo tuas aquellas respostas, da-
das por quem (bem o sei) está recebendo inde-
vidamente as palavras de quente enthusiasmo
que te dirijo, só a ti, linda fada de olhos mys-
teriosos e cabeiios de ondulante suavidade.

Náo comprehendo como ha quem se julgue
O alvo desse infinito amor, que somente uma
creatura perfeita e sublime, como tú, pode in-
spirar a um coração exigente como o meul

Lamento que assim se venha dando, em
torno de um grito puro do coração, de uma
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sympathia do espirito, de um amor velado pelo
doce recato dos profundos e sinceros senti-
mentos. E para que não continuem a macular
esse sentimento, esse querer sem íims que só
nós dois sabemos e que guardo e defendo como
a maior preciosidade dos meus dias, é que, com
este, encerra os meus bilhetes, estabelecendo
entre nós um silencio, que só o meu olhar, ar-
dente de desejos, quebrará de quando em vez...

Mas, desejava, lindo amor, que náo seja>
sempre tão indifferente e impiedosa como o fos-
te hoje, no cinema. Sentei me em posição de
podermos nos olhar, não arredando os olhos de
teu suave semblante e, no emtanto, nem uma
vez me quizeste olhar. Deixei, por isso, o cine-
ma na primeira parte do «PRIMEIRO BEIJO».

Foi raiva ? Foi orgulho ?
Náo, foi muito amor 1
E agora, náo podes ter mais duvida, não é

querida ?
I eu

Nahll

Domingo. 17-3—929.
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íaraveis
Um t>om pneu e uma boa ca-

mara de ar contribuem para muitos
kilomeíros, a mais. de passeio agra-
davel. Naturalmente, não poderão ser
evitados os furos causados por obsla-
çulos; entretanto, dissabores oceasio-
riados por câmaras velhas, ja 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 GoodYear.

Às Câmaras GoodYear são la-
bricadas com borracha vermelha de
superior qualidade. Retêm o ar infal-
livelmenle, por muito tempo, tornan
do-se, assim, o complemento indis-
pensavel é vida do pneu. **..

-âfc.' **VMr*fc "*¦ ¦% i?: 4*

^ Pneumaticos com a ampla pro-
tecção interna, que fornecem as Ca-
maras GoodYear, prestarão, serviços
altamente safisIactorios~se/r?pre.

^
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(Continuação)

DÉCIMA PRIMEIRA LIÇÀO

X

Estando Jesus com o coração
cheio de amargura e de puríssimoamor, entendeu de por termo
aquelles combates de espiritos tei-
mosos, no erro de rebeldia, e apro-
veitando da oceasiáo em que Deu*,
por motivos de justiça, mandou re-
unir num vastíssimo e alvo cam
po, do Ceu, todos os espíritos, di-
vulgou 09 culpados, dessa forma :

Jesus surpreso agora por ver a
grande differença que havia entre
os espíritos rebeldes e os que se
conservaram fieis, dirigindo-se a
Deus disse-lhe :

—Pae, porque náo tem todos ei-les as veste» alvas?!
Jesus, de facto via entre aquel-Ias immensidões de irmdos, mi-Ihòes e milhões de espíritos man-

chados de nodoas escuras!
Os espíritos culpados ao ver o

gesto de Jesus e ao ouvir as suas
palavras estremeceram de raiva,
acto e9te que nâo passou desa-
percebido aos olhos attentos de
Jesus, e uma lagrima rolou dassuas faces por ter comprehendido
que elles ainda mais ficaram offendidos por se verem divulgados
pelo espaço infinito j

Deus entáo disse a Jesus :¦—Filhos de ha muito tempo ê queobservo a grande mudança forma-
da nelles.

Pae, elles rebelianvse contra
mim chamando me de julgador IFoi entdo nessa hora de dôr queJesus viu uma ^nda immensa. fu-riosa de espíritos fazer-lhe o&ses-sáo dizendo : DESDE (A' NÂO #E
QUEREMOS POR NOSSO GUIAIMas, como de leve, e quasisem o perceberem, devido aquelía
grande âgitaçáo em que estavam,
vieram descendo até chegarem ao
ponto mais baixo do Ceu ondeDeu9 creou o planeta Ferra eha-mado pelos espíritos, Mundo deespiaçào.

Efoi aqui neste planeta que hou-ve a reunião dos falsos e rebella-
dos !

Vendo depois Deus quáo grandeera a necessidade de dar auxilio
aquellas almas decahidas fez a
juneçáo de dois corpos para dali
seguirem as raças humanas quedeviam encher o mundo!

Adão ao receber a companheira
agradeceu a Deus dizendo: Eis
eu era sozinho ! Pedi ao Bom Deus
uma companheira e entào Elle me
concedeu a ti para vivermos jun-tos.

Mas, dessas duas almas tinham

de passar a reflorescencia da vir-
gindade. Deus entáo concedeu o
acatamento e deixou-os livres. Aíim
porém, de náo haver o caso da
puerpuridade sem também o de
fidelidade, precisou mandar Deus
um Anjo dizer-lhes :

Deus quer que encheis a Terra
e que multipliqueis os viventes
para na terra serem vistos. Sois
virgens mas a vossa virgindade
afastar se ha ! Pois é preciso queassim se dè para que novas vir-
gens cedam o vendai da vida das
almas decahidas.

Hom<Bopathia

Morrtiulna
Tiniu** e taftlettes

OIco de flgido de bacalhau
cm homoeopathia, sem gosto,sem cheiro e sem dieta. Pesai-
vos 30 dias antes e depois.

PAXUSTRINA
Contra impaludismo, prisãods ventre, moléstias do fi-

gadoe insomnia.

MSPIPTIlüi
Efflcaz aa dispepsia, pertur-bações de estômago, azia,

somnolencia e tonteira.

üü yiBti
Sé é kcitia* • fc €•«*• kit*»
Inegualavel para Constipa-
ções, influenzas, Resfriados.

Coellxo
RUI DOS OURIVES, 3

— E ficaes certos que no meio
de todos vos virá um tempo quebaixar-se ha aquelle contra quemfizeram disfarce dizendo: Q[!ENAO 0 RECONHECERÃO I

Ahi entáo formaram-se as raças.
Deus permittiu que de um só ven-
tre sahissem três raças : AMA-
RELLA BRANCA E PRETA.

Essas três raças eram divididas
e ajuntadaa na columna dos nu-
meros, adequados com as alturas,
sendo neste ventre gerado em pri-meiro logar CAIM e ABEL os
quaes eram de côr clara. DepoÍ9

luta

APUA
O rsmsdio qy« tra* • bem

emímr éma mm Horas,

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

balho do parto

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

Cora-Febre
Substitae o sulphato de qui-nino em qualquer febre.

<& C.
Rio é» JuMirt

GRÁTIS I PEÇAM _Q NOSSO GUIA PARA TRATAMENTO
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HAMBrjRCaiKZA
SUL-AMERICANA
HAMBURG.StlDAMERIKANISCHE

DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT

Vapores Rápidos e de Luxo
Cap Arcona,
Cap Polônio,
Anlosio Delfino,
Cap Norte, Rio

Boulogne
Monte Cervantes, Rio™
Monte Sarmiento, Rio-
Monte Olivia, Rio-

Hambargo 13 dias, I. II e III classe
Hambargo 14 dias, l, II c III classe
Hambargo 17 dias, I e íí classe

-Hamburgo 17 dias, ! e ]I f lasse

s/m um dia antes.
Hambargo 18 dias a Navios a motor,
Hamburgo 18 dias! especial
Hamburgo 18 dias! para IIIo classe

Sabidas do Rio para a Europa-1929
Lisboa, Vigo, Boulogne s m, Hamburgo

'Monte Cervantes, 19 de Fevereiro
Antônio Delfino... I de Março*Monte Olivia •... 6 de «
Cap Norte  14 de «
Cap Arcona  20 de «•Monte Sarmiento. 3 de Abril
Cap Polônio...  13 de «
Cap Arcona  3 de Maio
Antônio Delfino..... 14 de «•Monte Olivia...a... 12 de «
Cap Norte  25 de c
Cap Polônio  I de Junho•Monte Sarmiento. 18 de «
Cap Arcona  19 de «
Antônio Delfino  27 de lulho
Cap Polônio  20 de Agosto

•Náo tocam em Boulogne sjm.

Agentes geraes :

THEODOR WILLE & Cia
Rio de Janeiro, S. Paulo

Victoria - Espirito Santo
Rua Primeiro de Março, 12

destes appareceu um casal de ra-
ça negra e outro casal de raça
amarella.

Cresceram e espalharam-se peloscantos da Ferra sendo este ver-
gel florido por esses vasos de
adopçâo para encarnar a nova ge*ração.

Adáo e Eva tiveram depois mui-

tos filhos e filhas.
Este principio encheu a Terra.
Depois de breve pausa o homem

astral continuou:
—Vendo Deus que a necesidade

era a de salvar aquelles espíritos
que pouco a pouco foram toman-
do cada qual seu vaso de forma-
tura, Deus encheu a Terra de tudo

o que elles precisavam, dando
conforto a esses seres, que preci*
Savain de alimentos. Porém, Deus
foi tirando de todos os que eucar-
navsm a sensibilidade convulsiva
ria Alma fazendo-os sentir pelocoração, dando-lhes o amor rnater-
no, o amor de pae e a filial ami-
zade entre as raças de sua ado-
pçâo.

As raças se fora h separando
cada qual por si.

Quando se »ieu o delicto. de
Cairo matar Abel foi por causa do
ódio que existia entre os dois ir-
máos.

Lamentou Deus a Caim porquefez tamanha trahiçâo. Elle então
correndo da voz de Deus, foi-se
refugiar em terras longínquas aon-
de estabeleceu. E foi ahi nesse lo-
gar que se ajuntou, com grandeamor, com uma raça por ella fala-
da. mas não conhecida.

•Deus fez essa separação dos se-
res por meio de uma virtude chris-
tã porque sendo só de um ventre
que gerou as três raças fez Deus
a comprehensáo naquelleãr seres
(\f% se dividirem,

Deus em sua plenitude dava as
ordens as quaes* eram obedecidas.

Eram elles como tribus de sei-
vagens. Povoou-se a terra e em
seus pontos encheu se.

O pequeno Alcyone, hoje co-
nhecido pelo nome de Krishna-
murti, esforçava-se para dar este
relatório com moderação, aonde
um velho, cora grande capuz e
envolto em pannos finíssimos e
cem um livro de puro linho, es-
crevia as informações mais exactas.

Passaram se mais uns instantes
de silencio e depois o homem as-
trai continuou :

A nova reunião que dias de-
pois houve provocou grande alari-
do nos assistentes.

O pequeno num gesto de terror
dava a descripçâo do que estava
vendo diante de si e dizia estar
vendo uma bola enorme girar, e
neste movimento via elle três pon-tos da terra, sendo um ponto AL-
VO outro QFFUSCADO e outro
NEGRO.

Elle entáo gritou: O que agora
vejo me causa grande surpreza !
Escrevam : TRÊS PONTOS SO-
BRE l!MA BOLA DE ENORME
TAMANHO!

Vejo a terra povoada em três
pontos, sendo elles de três cores:
BRANCA, AMARELLA E NEGRA.

Depois num lampejo de vista
viu a Terra girar e nessa grande
mudança deu um grito, dizendo :
ESCREVAM!

Vejo no ceu como se fosse noi-
te. No armamento náo vejo estrel
Ias. Toda a terra está envolta num
veu negro!

¦o
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O rh rvimèuto Ittenifi > no fSUpífito Santo vae
tomando, felizmente, direcçflò mais firme <* po*
nlçà ) m !H deli n li entre ih sem CUUores no
Brasil. Em qu itrri annos operou se. como que
um levante deidét*. na auâ vida cultural, e isso
concorrera par.i o assentamento e continuidade
de um i nova ph ise para o d*MOfivulvimento chi

gosto artístico n » terra espirito sautense.
Crê i <•*. iie*tc moctiento de fé a idéa es*

plendida de abolir todo o ímrrr-nso anonymain
em ella vivia, no tocante a qualquer demonstra»
çáò da variàdhaima inteüigencia brasilica, pelo
apparecimento mais corajoso e successivo.

Cresce-lhe agora, ao par do desenvol vimcn-
to econômico, o amor ao Bello, e uma espécie
de força nova atira-se lhe do intimo, para cor-
rer aos amplos mananciaes do RCtuò, buscando
a verdade das coisas*

E' a reacçào. Com ella nasce, certamente, o
clesassombro; desdobra se o trabalho; flgitanvse
os espiritof; e crescerá a produeçáa, se todo
esse trabalho harmonizar se com o ambiente
ou com os pendores (pie nelle moram — ilesa-
brochando dahi. fatalmente, uma promessa in-
finda de resurreiçào.

Pode se dizer que a nossa vida literária conta
nada mais de cineo annos. Antes, se se trabalha
va, era medrosamente, e isso íoi o"# entrave á
realização do ideal que se propunham os rnou-
rejadores de então. Dentro desses últimos cinco
annos é que s^ está fazendo o nosso Renasci
mento, nâo como a Renascença histórica que
apagou a Edade Media eom a queda de Con-
9tantinopla, mas, ao contrario, advindo do con-
gregamento do esforço, cio talento e da vontade
com o erguimento de uma terra que evolue.

O Renascimento do século XV foi resultado
de elementos emigrados, que o coníl.cto anar-
chico do desapparecimento do Império Roma-
no do Oriente fez abalar, principalmente para
os céus florentinos. Foi, como se sabe, a época
mais brilhante que o mundo já viu, desde a an-
tiga civilização que deu os monumentos de arte
egypcia, aos periodos brilhantes da elevada li-
teratura hellenica.

Esse renascimento, posto que se restrin
ja ainda á poesia e á prosa, sem o culto das
artes que eternizaram a maior parte dos como
Delia Robia, Ticiano, Sanzio. e. modernamente,
Baptista da Costa, Del Pino, Medeiros, Levi-
no Fanzeres e outros, constitue já um facto que
lisongeia muito o caracter fino de uma gente.

De livros, vimos «Frauta Agreste» de Ma-
ria Antonieta Tatagiba, livro que dispensa com-
mentario9, nâo só porque me escasseia o ta-
tento critico, como porque já o consagrou a co-
roaçáo magna de melhor poetiza espirito-san-

nse Foi ella, dos artistas novos, a predestLte
A;rAA '¦:
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fiada. Morreu, ainda ha pouco, quando passava
peía vida. cheia de mocidade, d<sabrochando
em um talento fulgurante. Foi como um mete.
Óro Rápida, tombou no outro lado da vida. e
ainda temos a impressa ) do traço que a sua
prophe< ia deixou,

Eil-6:

l^m* bon. morrer quando si é rnoça e amada !
Iuddferente fone,
Triumphai de chiméras enganosas
E ir dormir entre rosas.
Frias rosas na face macerada,
O alvo sonho da morte !

Morrer moça é morrer quando se deve!
E1 ver no ultimo arranco
Da alma que foge, um lindo sol de eatio.
E bem longe o sombrio
Fspeetro da velhice —a triste neve
Sobre o eabello branco i

!

Morrer moça... E' assim que vou morrer L..
E a bocea que. fremente,
Beijaste em horas de paixão e sonho,
Num túmulo tristonho
Breve irá se oceultar no tloreseer
ho verão mais fulgente!

Maria Tatagiba deixou na terra o continua-
dor da sua obra. no estro de uma poesia in*
spirada. E' José Tatagiba.

E' o soneto «Innocencia» a singeleza de
seu espirito :

«Papae,
Mamãe morreu? «Morreu íilhinha.»
«Quando morre, para onde vae a gente?»
«Para o eeu. Sua mãe era boaztnha.
Gente boa pertence a Deus somente a»

Então foi Deus que carregou mãezinha
Para o ceu. quando estava ioda doente ?
Ella podia andar?» E a inuocentinha
Sorriu no sorriso do innocente.

«indo a gente pro ceu, custa a voltar ?
Pode a gente lá também passear ?
Tem lá coisa bonita para ver...?

Quando tornamos nós a ver mãezinha?
«Só depois que morrermos, Myrianzinha».

«Papae.
Quando é que vamos nós morrer?»

Manoel Teixeira Leite tem poesias taes que
parece escorrer de sua penna a própria fanta-
sia dos luares que elle pinta em Plenilúnios»
Ha nos seus versos uma musica, que é silencio
e um canto, que é mudo, mas esse silencio e
essa mudez não sáo mais nem ; menos que a
mágica simpbonia das suas^creações de esthe-
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Licença n. 511 de 26 de março de 19í*S

I U M HABILISSI M O M E D I C O
B|flr

POSSUIDOR DE UMA DAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS,
FALA SOBRE O «PEITORAL DE ANíilCO PELOTENSE»

Eu, abaixo-assignado, doutor em sciencias médicas cirúrgicas pela Faeul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, atesto que o «Peitoral do Angico Pelo-
tense. offeréce vantagens sobre outros similares no tratamento de moléstias
em que seu emprego encontra indicarão.

9 — 9 — ]<)2\.
DR. B ALBINO MASCARENHAS.
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Venr!e-^e em todas a» Pharmacias e Drogarias do
-BRASIL-

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül
^iam****#-*íê*Uim'H<<-m<*t.

ASSA 01 K AS SOO 08 SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventrerachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos como uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na DrogariaPacheco, 43—47— Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla
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BEIJO FRIO!

S3S

BEIJO FRIO, o único beijo ao alcance
de todas as boceas. que podeis receber
innocentemente, a todo momento e em
todo iogar, refrigerante ideal do espirito
edo corpo, soba forma delicada de pu-

II rissimo e delicioso sorvete confecciona-
do primorosamente nos estabelecimentos
frigoríficos de VIVACQUA, IRMÃOS §
& CO., com matéria prima impeccavel. 1

| e pelos processos mechanicos mais ¦
aperfeiçoados e hvgienicos.

§ 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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ta. musicadas no concerto rias vibrações eólias
de sua alma inspirada e do seu verso parna-
siano.

Eis uma prova do «Luares»:

Luares do norte ! O vento acariciando
Os coqueiraes ; o céo. limpo e dormente.
W como, cheia de perfume brando,
Morna redoma azul por sobre a ^cnte...

Alvas praias... o mar, phosphoresccntc,
Raparigas em flor passam em bando...
Eu. menino, feliz, indifferente»
A' porta do meu lar, cantarolando.

Luares do sul .. Quanta monotonia!
O' dos nautas esplendidas gargantas,
O* dos violões ncvrotica harmonia!

Luares de minha terra! Esíou o vel os
lí já descubro, por saudades tantas.
Seus brancos raios pelos meus cabellos l

Teixeira Leite reúne em si faculdades en-
cyclopedicas de escriptor: como fmo humoris-
ta —é irresistível; como poeta fascina; e como
prosador—encanta e atráe.

Garcia de Rezenirt ê o chronista da ai tu
alidadc, o focalizador ligeiro da cidade e (!e to-
das as coisas complicadas. Monopolizou a chro-
nica diária do jornal, chamando a a si, para o
estudo de todo o labyrinlho universal do mo-
clernismo requintado è das mulheres incompre-
hensiveis.

Pena é que seu espirito observador já se
vae tombando para a irreverência teimosa dos
cultores do futurismo...

iNào se lhe regateou, entretanto, o elogio
da critica, quando sahiram os seus dois livros
«Fogo de Palha» e «Os Outros».

Paulo de Freitas trouxe o «Volúpia das
Rosas» que toda a imprensa criticou com lou-
vores. Su^s producções esparsas são uma amos
tra perfeita de sua poesia:

Vejamol-o aqui :

ILLLSÂO
Tudo que se obtém náo vale nada...
E a mulher que um dia em ancias se beijou,
Depois do beijo» fica sendo, apenas,
Sombra de mulher que a gente idealizou.
Um beijo, mujtas vezes... nada vale.
Quanta belleza, emtanto, em um doce olhar...
Em amor, somente é bello e eterno aquillo
Que a gente nunca podç realizar.
A realidade é sempre, sempre triste,
Esmaga o coração.
Em amor somente uma cousa é linda: *
E' a illusáo.

E* uma verdade. A ventura só 6 ventura
quando idealizada. E' como disse Coelho Netto;
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«possuir o amor é desencanta Io. Vive do en ?
castamente.»

\ isto :

••• E a que diz-w™ -que esplendida mulher!
ühià uva verde quea gente vê, que a gente querUm dia ainda colher...
Que, illudida, a gente sempre espera
Mas quo nunca ha de t«»r.. »

Et acabando;
Por i>so, nesta vida pouco espero,
Pouco posso querer. .
Quero apenas (jue as uvas sejam verdes,
deliciosamente verdes...
Para que, um dia, finalmente, eu faça
os versos que náo pude inda fazer...

E' a ultima nota em poesia. A fina r>píri-
tualidade da matéria.

Paulo de Freitas, a meu gosto, tem a pai-
ma da poesia nesse período de renovamento
literário.

Seu espirito de cultor da linura dos moti-
vos sentimentaes é táo único (jue náo nos po-
demos duvidar de (jue elle enriqueceu, com
«Volúpia da» Rosas», o que o Brasil já possue
de O. Pennafort, Olegario Mariano e outros ly.
ricos. ,

Ha no interior escriptores como Almeida
Cousin, Augusto Lins, Armindo Baptista, José
Cola. Newton Ramos, Narciso de Araújo, Ruy
Cortes, Cyro dá Cunha e Luiz Moreira.

Armindo Baptista ê poeta. Tem interessar.-
tes produções já alcançando o conhecimento
que será, certo, dentro de pouco, um renome.

Cyro da Cunha, abrn de poeta, é o articu-
lista pesado e o critico.

Possue as phrases curtas, ligeirissimas mes-
mo, e, por isso, claras e verdadeiras. Cada pe-
riodo seu revela-o um espirito inquieto, dado
ás perquisições rápidas, ás analyses curiosas
de tudo (jue lê e aprende.

Almeida Cousin é o bardo dos poemas mais
longos, bilaqueanos na tonalidade dos aiexan-
drinos.com as parelhas bem feitas, á Junqueiro.

Leiamos o fim do «Eurico» :

«Perturba-se a visão do amante. Em anciã louca
Sobre o joelho dobrou se e vae beijar lhe a bocea!
A virgem permanece immota, elanguescida,
A máo cobrindo o olhar, a bocea oflerecida...

Ah! Eurico infeliz! Presbytero e guerreiro!
E' debalde que o amor freme em teu corpo inteiro
E o teu hálito em fogo abrasa essa creatura
De outra ardencia maior, 6 monge sem ventura!

A alma feita de bronze é de um burel coberta !
Receia a damnação de Hermengarda e— eil-a —

| incerta.
Tacteia, hesita e para í E a bocea amargurada
Permanece entre o beijo e a maldição crispadal^
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^ O encantador WILTON

LARGA-ME ...DEIXA MEGRITARf
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orgulho do casal Walfredo
Pereira da Silva

í

O Xarope, São João
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t O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OQ
PEITO - COM O SEU USO REGUUâB: ^0 A tosse cessa rapidamente. ^7.

0 As grippes, constipações ou defluxos, cedeme com eilas as dores do peito e das costas.
Atliviam.se promptamente as crises (afflições)dos asthmaticos #* os acces3os da coqueluchatornando-se mais ampla e suave a respiração!
As bronchites cedem suavemente, assim comoas mflammações da garganta.
A insomnia, a febre e os suores nocturnos des-apparecem.
Accentuam-se as forças e normalisam-ae asfuncçoes dos órgãos respiratórios.
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Representante em Victoria : Agencia ommercial «STELLA»
Rua General Osório, Í56

ibim

O gi/e nos <//z sei/ papae:
A* Nestlé Aoglo Swisa Cood,

Milk Co.-Rua da Misericórdia, \Í
— Rio de Janeiro.
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Prezados senhores :
Meu íühinho \\ ilton conta ape-

nas 9 mezes de existência e deve
os seus II kilus de peso ao em-
prego que tem feito da Farinha
Láctea Nesílé, K* uma criança for-

TnTTrTTTTTTTrrrrn m|rtfl| í| 88<{ía c jovial e remettendo a
VV. bb. uma photo^raphia do meu
filho transmitto-lhes os meus agra-

 decimentos pelos esforços,que teem
feito a bem da infância.

Subscrevo me com toda a estima
e admiração

De VV. SS.
Amo. atto. obgdo,MALEITAS. SEZÕES. IMPALUDISMO

UMA SÓ DOENÇA E UM SÓ REMÉDIO:

CAFÉ QUINADO BEIRA©
Computa-se em muitos miihdre s as curas

(As.) Walfrido Pereira da Silva

Rua Visconde do Üruguay#339
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em doentes já cançados de usar
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:i injecções e outros remédios a nnunciados.
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Registado no Úk parlamento Naciotu! üe Sàiidc
Publi ca sob o nA 147

m ¦ áf*¦*»W -«El*''
Li ¦* «Iam. ^iSa-,. ... 

A's mães. cujos Bebês não pro-
gridem, recommendamos que se
dirijam ao agente da Cia. Xestlé
nesta Cidade, sr G. N. ESPÍNDOLA,
rua 1 ' de Março n 6.. (Pharmacia
Pessoa/ -Caixa postal.3%íí, que for-
necerá todas as infurmações, assim
como um interessante livro sobre
os cuidados e deveres das mães.
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José Cola éo aoaiysta dedicado das que»-
toes lingüísticas. A sua secçâo «Maravaíhas»,
sustentada ha tempo, na «Vida Capichaba», re-
vela-lhe frisantemente o pendor para o estudo
Bystamatico da língua.

Newton Ramos também tem versos bem
bons. Só esparsos eu conheço.

José de Mendonça também escreve. E1 no-
vo e promcttc, por isso, muito de sua poesia,

íamos esquecendo... *
Augusto Lins ê um escriptor dos melhores

de9ta terra.
Poeta mavioso e prosador original, Seus

versos tem uma linguagem lisa c elegante* De
palavra em palavra ha um milagre: metrifica-
dos, formalmente medidos, éllés deviam ter»
se nâo fossem feitos por quem Sfio, os compas"
sos marcados, como /ancadeavam antigamente
os versos de Macedo, na «Harpa quebrada», e
outros; mas afio : vão descendo e subindo, mu-
Bicados e impressionantes,

Çascateiam sem esbarros, gritam sem alar-
de c vão até ao íim, num tumulto de imagens

cantando «o espavento dos grandes desalinhos»
sem sarabandas e sem temporaes. De seu h-
vro disse um critico:

«Ma livros que leio e guardo* Ha livros
que leio e empresto. Ba livros que leio e quei
mo. Queimei a «Fêmea» de Orestes Baibosa
Emprestei os «Versos* de João Hibeiio. «Zoro-
babel» vae para a estante»,

E Sylvio Rangel ?
pellè digo apenas — é poeta, li para nada di

zer, dizendo melhor, vão aqui alguns versos
que. ha nove annos. elle gravou no álbum de
Augusto Lins.

São do «Noite infinita »:

«...O amor que nasce dentro de um segredo
Nác teme do infortúnio o negro espinho..
Depois, longe de ti, eu tenho medo
De enlouquecer, pensando em teu carinho.

•

Receias que a manhã venha encontrar-me
Sedento, em tua bocea suífocando
Dos meus suspiros o harmonioso alarme?

Por que tremes ? Socega... eu vou me embora.
Mas um beijo, e depois.. Estou brincando]...,
A noite do prazer não tem aurora »

Ha muitos para quem seria irrisória uma
apreciação em tão curtas tiras. Aqui, que éo ce-
náculOj tudo vae cm fastigio. Nada mais falta
ao triumpho que o lavor de Elpidio Pimentel.
Alberto Carrilho, Teixeira Leite e Haydéê Ni*
colussi plasmou nas suas creações, clamando
de suas poderosas mentalidades as taboas que
realizarão este cvclo dè resurreição intellectuaj
a Sylvie Rangel. João Bastos, Glimério da l on-
seca e outros.

E dentro em breve sairá de Leite Ribeiro
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um livro, da lavra de um dos mais novos bel
fetristas capichabas — o Corlumbo Ferreira.

Corlumbo Ferreira é poeta e tem collabo*
râdo em revistas e jornaes com poesias, chro-
nicas e fantasias.

Esforçado, elle se vem levantando para essa
pleiade que ora nos oecupa a penna, e vae por
si SÓ, trilhando a via árdua da intelligencia.
modelando-se pacientemente na plasmação de
seu espirito moço.

Seu livro é de estréa — Paraíso lerde — e
deve ser a própria personalidade fio autor, real,
sincero, vigoroso como esta sua terra, terra
das mais verdes de tudo este paraiso.

Eis o que me parece haver dessa phase
literária espirito sautense. Tudo é novo. E como
da terra nova e humida surge a brotação fio-
rescenie das searas promissoras abrigadas pelos
remanescentes da devastação florestal, re-
beníará do conjunto de forças novas que te-
mos, a obra sempre bella da libertação intelle-
Ctual, sob o patrocínio das tradições de Intel-
llgencia brasileira.

Oxalá que esses novos surtos de actividade
se fundem em concepções novas, e não haja
vagos devaneios nem abstrações inúteis, para a
victoria, sem contestação, desse principio de
Renascimento 1 iterario espirito santense.

Carlos Magalhães

R balança da critica
José Veríssimo era. como critico literário,

de extrema severidade : Quando o escriptor ti-
nha muito talento, elle lhe concedia uma parte;
quando tinha pouco, não lhe attribuia nenhum.
Preferiu peccar pela injustiça a incorrer num
excesso de generosidade.

Certa vez, em um banquete do Jornal do
Commercio, apoutaram-n'o a Euelvdes da Cunha,
que o náo conhecia.

Ah, é aquelle V — exclamou o autor dos
Sertões.

E num julgamento gracioso :
Tem muito talento, náo ha duvida; mas,

como critico... rouba no peso.

A S Af) A RIT AN A
PREÇOS EXCEPCIONAES PARA

Fazendas, Modas, Chapéus, firma-
rinho, et(.

GRANDE SORT1MENTO EM

lindas roüpinhas para çreanças
OS MELHORES ARTIGOS

OS MÍNIMOS PREÇOS
Rüa Jeronym.0 Monteiro, 79—-Uiçtoria
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O PILOGIiNIO
serve em qualquer caso

Si já quasi náo tem, serve-lhe o PILOGENlO.
Porque lhe fará vir eabello novo e* abundan-
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o eabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
LOtíEíNlUa porque lhe garante a hygiene do
eabello.

Ainda pura a extlnevílo danispa
Ainda para o tratamento da barba

e loção de toilette. i
PILOGENlO, sempre PILOGENlO!

A' venda em todas as pharmacias, drogarias
e perfumarias.

Doenças bronco-pulmonares
Um medicamento verdadeiramente Ideal paracrianças, senhoras fracas e convalescemos éo Phospho-Thlocol Oranula-
do de Giffoni. Pelo «phospho-ealcio physio-lógico» que encerra, elle auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
culos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; e pelo «sulfo-gaiacol» tonifica os pul-mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada e o
peso do corpo augmenta. E' o fortificantc in-
dispensável na convalescença da pneumonia,da influenza. da coqueluche e do— — — sarampo — — —

Receitado diariamente pela* dummlda-
de» medl.wtndestaeldade e doa Fritado»

Em todas as pharmacias e drogarias.

Deposito: Drogaria Giffoni
Kua 1' de Março, 17 — Rio de Janeiro
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TYPHO KEMIA. LNrLCÇOhb mtestinaes e do apparelho urinario. evitam-se, usando UROi i i I iv_7 roRMINA, precioso antiseptieo. desinfeetante e diuretico. muito agradável ao paladarKm toda» a» phuriiih«'.hs e droi_ur!a*i - Deposito IHUM. VIU A GIFFONIRua 1- de Março, 17 Rio de Janeiro
l__r
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ÍDR. AMÉRICO OLIVEIRA 1
MEDICO PARTEIRO

RE8IDENCIA

Kua Washington Pes-
¦r-¦ soa. 22 —

(antiga Rua do Norte)
Telepb. 19
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CONSULTÓRIO

Rua I? de Março, 6
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diária-
meute das Í3 ás 10 h

niFRINXET & c-
*»W»ie,>.-«nS5w

CominUsõe», conslgnaçAei, repre-
tentaçOei e conta própria

íiscripiorio e armazém : R. 1 de Março, 42

Telegrammas: TRINXET —Código : RIBEIRO

TELEPHONE. 75-C. POSTAL. 38)5

Victoria Espirito Santo

¦ ¦••»¦:

. *

A|

m
;-

»»»-**^^W»~k_«*sK..a«»._**fM ¦ ——-¦-  r ¦-¦¦¦¦ ~ ¦¦ - -WS

í|px|A - ¦•' •''" . '¦¦'¦¦¦-:'-¦¦ ':•'. : '•'"'-•. '-.'¦-•¦' 
A/¦¦»''•;' ¦-'/'¦.'" ' ''-A -n '..-'..A^ -"v,---;;-: '¦ .... -..•'' ¦ A*^'f,.,;, ,-» .-¦'•-.''-ASaS

1 * :-' ¦::- ' -A

. < ; 
*

- . 
',_ ____^_______________________i



B&f NOSSOS CONCURSOS
Este concusro encerra-se este mez

At£ agora recebemos os seguintes suffragios !
RAINHA DOS ESTUDANTES

DE VICTORIA:
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649 votos
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Senhorita Haydée Nlcolussi
m llza Dessaune
« Ruth Maciel

Maria StelIa de Novaes
Sehastiana Hooper (E. N*j
Wanda Coutinho ( Escola

NormaU.
//&a C c/a Rocha (Gymna-

sio do E. Santo)..
Iracema Cunha (Carmo)....
Maria Eleonora Pereira
Rubria Gonçalves (E. N.).!..
>4/r/<i D* *9<0Sb (G. E. S)
Laurita Caimon (Gymna-

sio do E. Santo )
Hebe Albuquerque (E. N.)
Virgínia Martins (A. de CJ
Lúcia Bonino
Diva Nogtmra (Gymnasio

do E. Santo,/
Vera Larica ÁS. Normal)...
Aleida Gonçalves (Gymna-

sio Sào 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 cio 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)

BATTENÇAO r—Rogamos aos srs. votantes o
S09 «coupons», nâo confundindo os que se destinam

*>'

Senhorita Zulmira Moreira (Escola
Normal)

Amélia Silva
Odette Paiva (Carmo)
Célia Penedo (E. NormaU...
S tel Ia Eivald (Carmo)
ArlctU Cypreste (Carmo)..
Amalia Benezath (Escola

Normal)
Sylla Oliveira
llza Fernandes (Gymnasio

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

nasio do Espirito Santo)
Yvonne Meyre/les (E. Nor-

mai ?»• •
Angélica Moreira (E* Nor-

mai /.........
Alba Coelho (Gymnasio S.

Vicente)
Cotinha Miranda ( Escola

Complementar)
Doralice França (Escola

Modelo) •

Bí

«

Ç

«

7 votos
7 «

«

»«••?*,«««***
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7
7

6
5

4
4
4

3

3

3

3

2

2
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C

«
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€

C
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NOSSO MELHOR -FOOT-BALLER-

Octavio Ferraz (America)
Sar Unho ( America)
Gilberto Paixão ( Rio Branco )
Pedro Borges (Victoria F. C)
Carletto lhebala (Alliança)...
Chinez (America)
João /?osa(Bangú). ......
Affonso Bianco (Victoria F. C.)
Othelo (Rio Branco)
Lauro Rabello (R. B. F* C).
Roberto Calmon (Victoria F. C.)
Vinicius Coutinho

João Bala ( Rio Branco )
Luiz Marques ( Victoria)
Ayrton (America)
iíilton (America F. C.)
Gilberto Gabeira f America)
Aldomario Pinto /'Victoria F. C)
Cursino (Rio Branco)
Pavão ( Uruguayano)
Cícero Nonato •
Américo Batalhai Victoria)...
Milton Vieira (Theresense F. C)

......,..«»

i,•».».«. • * * * ?

• ? • •»

obséquio de se utilizarem convenientemente
á Rainha dos Estudantes com os do Concurso

/. PRÊMIOS
Wm A fabrica de relógio^ Longlnei, de fama universal, com grandes prêmios em toda9 89 exposi-

çõesi a que tem comparecido, resolveu premiar os vencedores dos nossos animadíssimos certamens e, pa-ra is9o, já nos enviou, por intermédio de seu digno representante nesta praça* sr. Fiorino Petrocchi, dois
Hndo9 relógios, um de ouro, typo bracelete, para a senhorita que fôr eleita, no nosso Campeonato de In-
telliçencia, Rainha dos 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

Sâo dois presentes artísticos, de elevado valor, e brevemente *erâo expostos na vitrine do sr. Fio-
rino Petrocchi, nesta capital.

•i i

i

745 votos
443 «
360 «
352 «
316 «
145 €
128 «
50 «
41 «
32 «
30 «
27 c
23 «
17 €
16 €
15 «
13 €
12 «
10 « *

«
c
ft
«'

dos nos-
sportivo.

Quem compra bilhetes da Itimrlm dê M/nas tem uma perspectiva de betlo futuro*
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Capital: 3.400:000$000
Sede: COLLATINA - E. E SANTO
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TX -~~'"°*'-^-'-^»'-.>»«^^ ..jy^[  ;_.__ ., ,- ,,, í roprietaria dos fertilissimos terrenos do valle do Rio Doce âotkdaáde maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela F F lictoríâ tMinas, a 6 horas da capital do Estado, e também os'vaiiosós terre-
nh^irn . 

aP»ara6' "° munw^? (,° M*m As vendas são feifaVa di-nheiro e a longo prazo, em lotes de 25 a 30 hectares e em • re ,s
iovís 13ÍaSn 

"iedÍdf C 
;,emar?(,í'8' ^ condições as mais vantajosas, tendo, principalmente, o ob|ectivo da colonização.

Directores : Alziro tfianna e lldefonso 0ritto

m
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INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÀOS A CIAEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO BRAGA
EM CASTELLO : ARCHILAO VIVACQUA

ESTADO DO 1 SIMItlTO SANTO

r — .—
TEIXEIRA SILVA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE L0U-
ÇAS, PORCELLANAS, CRYSTAES.

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem peneros do Paiz á consignação

Telegrammas : JARRA
Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria — E. Espirito Santo
II I

B ¦

SORTE ?!
i° «Credito Popular»

Sociedade de sorteios

A preferida pelos espiriio-sanlenaes
C^^E RIGOROSAMENTE O SEU REGULA-MENTO E O REGULAMENTO FEDERAL

Sorteio nos dias 5, 15 e 25 de cada mez
3$000 é sua módica contribuição mensal

TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS ASSOCIADOS

inscrevei-vos Habilitai-vos!
Avenida Captchoba

>(AO LADO DO CABO SUBMARINO)

VICTORIA

AOS CAPICHABAS ELEGANTES o*moÀ*tea, um go,to aPnmora%
gantemente, frTquTntTr a sociedade do êscõl oossuir um t^tfftS*0 * som*ntm tr*iar'** •'•¦ 1
quota» exigida* pela praamatlca. loclAl ifllL '"'. ,hfno * conh*c*' toda» a» eti- |do delicioso refrigerai*.?- Sftf/P^ »?* »*tivae,, sorver um copo |mente do sueco ri&íflíffKrl!^ E*se artigo, que é fabricado dlrecta- 1genmapo pela "rma£jg£TE*f C, acha-se patenteado pelo Ministério I
Sejam portanto elegantes, pedindo nos principae. restaurants • bars o alludido refrigerante. JiiitfiifiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHimttü^it iiHiiiHiiiiiiiii«iiiifiiiiiiiiiiiiiiiDaiiimii!i iminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™
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Correspondência de Alfredo Chaves
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DISCÜRSQ proferido pelo sr. capitão Domingos
Luz, na festa commcmorativa do
cincoentenario da fundação da co-
lonia Italiana de São João, muni-
cipio de Alfredo Chaves< no dia
30 de dezembro de 1928,

Meus senhores.
Exmas. senhoras.
Fui convidado por um amigo, (jue muito

preso, para falar-vos neste momento, alludindo
ao acto solemne e festivo a (jue estamos assis-
tindo. Relutei e agradeci o convite táo honroso,
o que verdadeiramente me penhora, por com-
prehender quão árdua, dífflcJJ e espinhosa é
esta missão (jue ultrapassa os meus parcos re-
cursos c conhecimentos. A outrem devia ter
sido affccta esta incumbência, a quem possui-
dor de mais luzes de intelligencia, a um espi-
rito mais culto e capaz de satisfazer as vossas
aspirações com phrases buriladas de roupagens
de rethorica.

Curvei-me, entretanto, diante a insistência
e eis-me, aqui, a me desempenhar mal, na per-
suasáo de (jue sereis justos no julgamento e
usnreis de complacência para commigo, (jue con-
fesso sêr o mais incompetente para discorrer,
alludindo á data que 6ra festejais. Fazem,hoje,
precisamente eincoenta annos que os primeiros
emigrantes italianos chegaram a Sáo Joáo de «
Alfredo Chaves. Destes.'poucos seráo os sobre-
viventes. principalmente dos antigos chefes de
famílias que aqui aportaram, Era um punhado
de obreiros que, cançados de luclar contra as
adversidades da vida e a perversidade da sorte,
quasi sempre inexorável para com os que mou-
rejam para ganhar o páo, deixavam seus ninhos
queridos aonde nasceram e passaram a prima-
vera da vida — a juventude —demandavam des-
conhecidas plagas, em busca da sorte mais
propicia, em companhia dos seus entes queri-
dos, as esposas e os filhinhos.

Atravessaram mares, singraram rios, palmi-
lharam desconhecidos caminhos e aqui chega-
ram, enfim... Já entáo, alguns Estados, que re-
cebiam immigrantes, caminhavam na senda do
progresso, facilitando aos que os procuravam
para viver, bastante conforto. No Espirito San-
to, entáo escasseava muita cousa, visto encon-
trar-se no inicio da sua vida econômica. Mas,
os recenchegados, cheios de coragem e de
fé, tinham que vencer pela perseverança e tra-
balho. Os seus machados cavando as arvores
gigantescas faziam-nas tombar; os capoeirões ce-
diam aos golpes das foices para apparecer, logo
após, a nossa rubiacea principal que, viçosa~è
florescente, procurava o astro rei — a fonte da
vida e, depois, transformar se em fonte de ri-
quesa ! Podeis, dentro de poucos annos, tran-
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. sformar as vossas humildes cabanas em verda-
deiros palacetes. As picadas, que vos serviam
de caminhos, foram pouco a pouco transforma-
das em estradas, devido aos vossos vigorosos
braços I Povo que tem trabalhado, concorrendo
efficientemente para o progresso deste aben-
coado solo e para o baralhamento racial com o
seu reconhecido contigente de vitalidade, ener-
gia e saúde, precipitando, entre nós, a creaçáo
do novo homem brasileiro, identificando-se com
o clima, com os naturaes e seus costumes.

0

Como os portugueses e hespanhoes,que mui-
to concorreram para o engrandecimento do Bra-
sil, os italianos têm concorrido para o mesmo
fim. Se é verdade que o Brasil muito deve ao
elemento estrangeiro, o Estado do Espirito San-
to muito deve ao elemento italiano, grande e in*
contestável factor da sua riqueza—a lavoura.
Quantas oceasióes náo tereis tido em que o de9a-
nimo pfiO se haja apoderado de vós?!...

Mem conhecemos o desconforto em que vives-
tes durante os primeiros annos neste hoje con-
fortavel Districto de S. Joáo de Alfredo Chaves;
os perigos constantes que vos cercavam no meio
da mata virgem, entre animaes ferozes e reptis
perigosos. Assim precisava sêr : O Espiiito Santo
precisava caminhar junto com os melhores Es-
tados do Brasil ; precisava desvendar vos a ri-
quézá existente em seu seio fértil e uberrimo,
a VÓS, qua es bandeirantes, que viestes em busca
do ouro e o encontrastes nas cereja* rubras dos
cafesaes (jue em ouro se transformam, quando
banhadas no pactolo do vosso labor.

0 Espirito Santo precisava do vosso sacri-
ficio de inicio ; precisava que lhe invadisseis as
florestas e que comprehendesseis os pronuncios
segredados a cada gclpe vibrado em seus jeque-
tibás e que assim se traduzem : «Avante! Avan-
te I»

Desde os remotos tempos do descobrimen-
to deste continente, os argonautas ouzados e
impávidos, quer fosse um Christovam Colombo
ou um Alvares Cabral, singrando as águas glau-
cas do ignoto oceano, ou fosse um Carlos Ma-
gno ou um Constantino, tinham por labaro a
cruz. Este êra o signa! vencedor. Assim o ten
des vós pensado, com accerto : A fé, represen-
tada na cruz, ha sido o distinetivo qae vos ha
encorajado nos momentos de fraqueza e duvida
nas luetas pela vossa existência.

A crença, na qual tivestes a ventura de nas-
cer, ê que tem vos acompanhado na vida sem
jamais conhecer vacillações. Esta matriz, que é
vosso santo orgulho, e as demais capellas espa-
lhadas por este Districto de S. Joáo attestam a
vossa crença e o vosso triumpho. Sim, trium*
phastes, meus amigos !

Hoje, cheios de júbilo, juntos aos vossos

¦¦¦¦j^^^Maaaaaa^
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Milagres do «LA\,EROb»
lar **
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Conheci uiria n.ocinha
Feia e torta como anzol,
Mas que ficou boriítinha
Ço'um tubo chi «LAVEKOL»

Minha sogra era enfermiça,
Vivia a tremer no sol,
Mas, vibra! e... já vae á missa,
Porque tomou... «LÀYhKOL»

Toda moça enamorada,
Que participe <lo escol,
Nao vive preoecupada...
Se já tomou cLÁ¥EBOL»
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Sei dum lindo rapazinho
Que já se julga de prol... •
E só porque, em lamíinhmho.
Goètava de «LAVEKOL»

Um sujeito verrainadò
Queria ingerir lysol,
Mas, depois, ficou curado
ConVuso do LAVEKOL»

JOÃO THOMAZ
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O UTERO DOENTE^

iiiiiiim t na»Mna g nm JL
l.- — Innammaçio do UUro;
2.' - CaUrrho do ÜUro;
a.* — Corrímenioa do ÜUro;
!• — CoiioaJido ÜUro;
6.* — Hemon-hAgirns do Utero;
e.» — DytmenojrW* (rtgru doloroüi»
V - Ameaon-héa (falu d« rtgrmi);
a.* — I#eucorrhia (Horti brinca*);
§.•—perturlMàÇõei da Puberdade;

KX»— FaTortoo os pbenonienoi da OrttWflr,
;V — Combate oa enjooa o vomltoa da Oraft
U.- - Bviu os Abortoa e outraa Perturbado*;
li* — FaciliU o Parto; I
H/ — Acalma aa Dorea da Cabaça, Verllgflii Mi
ItV - ReaUbtlece o appeÜU;
lt' — Tonlíica o ütara

i AVIO* OA MULHER; 0ÁW1E SaUOE. ALMBU E VI<K*

MEDICAMENTO DA EDADE CBITICA
NAB PHAJIMA01AB I DlOOAfllAE
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

i> -

GLAXO é tão digestivcl, limpo e nutritivo
como o leite materno.

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

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

S Rua JeronymoMonteiro n 7 J
fl

_* Victoria — ,

Fxperlmente-o para o seu Bebê
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aa-, Armas e munições, Artigos
dentários

Material photographico
Vietrolas e discos de todas as

marcas
Instrumentos de musica

Cutelaria e ferragens finas
Artigos para presentes, Bicycletas, a

Filtros J
5 Livraria, Papelaria, Typograplna «
PPP*PP*9»99»*»»9****************
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Dalla f erraycns grossas *

8
por atacado.

Especialista e Importador de aguardente álcool e mrqur em alta eseala
Endereço teleg.: 30DAÜLA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315

l Rua 1- de Março, 12 -VICTORIA- Estado do Espirito Santo jj
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entes mais queridos, festejaes a ephemeride. re-
cordando o cincoentenario passado nn que
destes os primeiros passos neste solo abençoa-
do, nesta hoje florescente localidade; ainda de-
monstraes. saciavclmcnte c de ineonteste ma-
ncira, a vossa fé activa, porque es( olhestes a
vossa matriz-a igreja de S. Joào Baptista. a
casa de Deus, para encravar nas suas paredes
a Lapide «in memoriam» do dia que, hoje, feste*
jaes. Ella ahi fica perpetuando-se e recordam
do-vos á posteridade, ás gerações futuras na
lembrança em que fostes bemvindos a esta
«Chanaan» de Alfredo Chaves.

Indeléveis letras gravadas no mármore g]a*
ciai, indicarão aos vossos descendentes que, pelo
trabalho e virtude, amparados na cruz» svmbolo
da ir, vencestes com a ferramenta agraria ; que
os antigos guerreiros diífereneiam se de vós
pelo seu aguerrido uso da cota de malha de
ouro, enquanto que primaes pela vossa simpli-
cidade. Sou brasileiro, meus senhores, e nesta
qualidade de que me honro, approveitome des-
ta opportunidadc para em meu nome e no de
todos os brasileiros presentes exprimir vos o
nosso reconhecimento, na certesa de que o Es-
tado do espirito Santo, por seus homens que o
dirigem, em hora feliz, e o Município por seus
representantes, vos sáo devedores reconhecidos.
Continuai a trabalhar para a grandesa da Pa-
tria dos vossos filhos, no dócil afan de recipro-
cos benefícios.

Permittam-me que termine transcrevendo,
aqui, as palavras do oxmo. sr. dr. Fábio Barre-
to, illustre Secretario do Interior do Estado de
S. Paulo, quando da viagem do cxmo. sr. rir.
Attilio Vivacquá áquelle grande Estado: «0 Es*
pirito Santo, sob todos os aspectos em que se

^sS^Mfflfi^^ .
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pode encarar o momento Brasileiro, resume o
Brasil novo». E vós ajudastes a fazer grande o
nosso Estado.

1 Acceitae, pois, o meu fraternal amplexo e
os meus votos de felicidade. NfâO precisastes
deixar os lares em que residis para encontrar
o Capitólio onde recebeis os louros da vossa
victoria. Náo foi ao fragor e ribombrar dos ca-
nhôes, entre o cheiro dá pólvora e o espoucar
de granadas que encontrastes a gloria. Felizes
os que podem triumphar como vós. Felizes os
que podem ter a ventura de passar todas as noi-
tes juntos aos seus, no aconchego do lar, beben-
do o ar paro que os embalsama e fortalece.

«Alma sá em corpo sâo».
A julgar pelo amor e coragem com que ha-

veis cooperado para a li >rescencia e progresso
deste solo.acceito como verdadeiro o aphorísma.

Qüe Deus continue a fazer-vos felizes.

Copia do telegramma enviado pelo exmo.
D. Bencdicto, Bispo fio Espirito Santo ao padre
Antônio Mareigagiia :

«Padre Antônio Mareigagiia.
Associando me de coração aos festejos do

cincoentenario da fundação de Sáo Joáo de Al-
íredo Chaves, envio a todos os filhos e netos
dos primeiros colonos, que souberam trazer com
o beneficio do trabalho da terra, os principies
da Santa Religião Catholica Apostólica Romana,
que ainda ahi viceja, graças aos bons exemplos
e ensinamentos que deram aos seus descenden-
tes, uma bençam muito cdfectuosa, pedindo a
Deus que lhes faça prosperar os negócios e lhes
conceda verdadeira paz eni/Nosso Senhor.»

(Assig ) t Benediçio Bispo do Espirito Santo
•..:

REPRESENTAÇÕES
COMMISSÒES

CONSIGNAÇÕES
==-- E ==:

CONTA PRÓPRIA

Victoria

Silva & Cia
INTERMEDIÁRIOS DE VENDAS DE CAFÉ

Avenida Capichaba

Telgrs. DORIO
Caixa do correio, 4008

CÓDIGOS:
Ribeiro, Borges, Ben-
tleys e Particulares

E. E. Santo

A Loteria de Minas tem realizado muitas aspirações.

.'...
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ONDE DEVO SEGURAR MEUS BENS'
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E' pergunta que todo proprietário deve fazer nesta época que atravessamos
Proteja seu -stock-, prédio* e haveres contra o risco de ralo, fogo e~~ 8U« conseqüências, segtirando-os na -:—

COMPANHIA «ObblANÇA DA BAHIfk»
a única que offerece aos seus segurados sólidas reservas em dinheiro

prédios, apólices e outros valores.

AGENTES OERAES
' ¦¦K*«.«vív.>-t. Cruz, Sobrinhos & Cia.

Rua /." de Março, n. 14 e 16
-'80

to VICTORIA ESTADO ESPIRITO SANTO
/
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AU BQN MARCHE^
FAZENDAS, ARMARINHO

E PERFIIMARIAS
POR ATACADO E A VAREJO

Preços sem competidores

M. Ibrahím & Filhos
RUA JERONVMO MONTEIRO, 6

ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
Cttlxf* postal 3S03End. telegrophlco IBRAHIM

VICTORIA ^> e. SANTO
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BRUZZI_*CIA.
Siiccessores de GOMES <£ BRUZZ1

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES XAROPESVINHOS DE FRUCTAS AA«opES,
e seus congêneres peles processso mais hyffienico*( omraercio era rrosso de AGUARDENTE EÁLCOOL

!?£,, SgSg 
"¦ *£*P°«"Ç*o Internacional do Centenário dí1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola BrasileiroTELEPHONE, 110 - CAIXA POSTAL, 3835End. telefçraphico: DISTILLAÇÀO - Código: RIBEIRO
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I CASA LIBANEZA
DE

A» revistas, supplantando jornaes e livros, sáo,
hoje, no tumulto veloz da vida moderna, o ideal

em matéria de publicidade,

Bichara & Saadé
È Completo sortimetito de fazendas, modas, per-

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

Preços razoáveis
R.DERONyMO ri0NTEIR0,9-VlCTOWA [
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Perfumarlas, Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.
FLOR DE MAIO

Casa Nametalla
de F. PAULO

Chapéos de sol e de '(

cabeça, etc. B
Preços razoáveis

5ucces5or de NAflETAbüA, PAUbO & IRMÃORua Icronymo Monteiro, t c 3 - CAIXA, 3ô52~Vicioria -Ist. do Êsd. Sanfo
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Cartas a Mauro
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Meu caro amigo *

Hoje, nâo sei porque, sinto me indisposto
em cumprir a promessa, que fiz, de te escrevertodas as quintas-feiras.

Para desobrigar me, tnlrèlabto, desta m-cumbencia, què a mim próprio impuz, vou tetranscrever a «Invocation», com que Conslan-tm Ffançoia Chasséboef, mais conhecido porVoíney, dá inicio á sua Formidáven bra philo-sophica «l.es fiuirtes». que fizera editar depoisde uma viagem ao Egypto é á Syria, em Í782,Como seja este autor de primeira ordem-acredito que fiques bem melhor servido com asubstituirão.
Deixemos, pois falar Volney :
«Eu vos saúdò, minas solitárias, sagrados

sepulcros, muralhas silenciosas ! E* a vós queeu invoco, é a. vós que dirijo a minha prece.Sim • emquanto o vosso aspecto afugenta
por intimo temor, os olhares do vulgo, meu
coração, ao vos contemplar, fica possuído d0encanto dos sentimentos profundos e dos pen-samentos elevados.

Quantos úteis ensinamentos e quantas for-tes e commovemes reflexões, náo offereceis aoespirito, que aabe vos interpretar! Sois vós que.emquanto a terra inteira avassalada, se caiava
ante os tyrannos. já proolamaveis as verdades
que ellcs detestam, e que, confundindo os des-
pojos dos reis com os do ultimo dos escravos,
attestaveis o dogttía sacrosanto da KGUAI.DA-
DE. Foi nos seus contornos, que, devoto soü-tario da LIBERDADE, vi ápparecer o vosso ge-mo, não como representa um insensato qual-quer, armado de arehote e puahaes, mas com
o augusto aspecto da Justiça, supportando. nasmãos. a sagrada balança, onde se pesam as ar-
ções dos mortaes, ás portas da eternidade.

Oh! Sepulchrosl quantas virtudes possuis! '
Vós assombraes os tyrannos; vós envenenaes '
por extranhos temores os seus impios prazeres;
elles evitam a vossa presença incorruptível e
os cobardes vos conservam distantes os seus
palácios orgulhosos.

rn^mo* ¦ «wcj» t*f ptst&ü-i,:
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Vós punis o oppressor prepotente; vós ar
rebataes ó ouro do; potentado ambicioso, vin-
gandp, assim, o fraco que elle despojara.

Vós compensaes as privações do pobre, en-
chendo de inquietações o fausto do rico; vós
consolaes o desgraçado, offereccudo lhe um ultimo abrigo; facultaes, emfim, a alma — esse
justo equilíbrio de força e sensibilidade queconstitue a sabedoria, a sciencia da vida.

O homem punderado, considerando que tu-
do deve vos restitüir, abstomsé de se sobrecar-
regar de vás grandezas e de inúteis riquezas :
conserva o coração nos limites da equidade; e
entretanto, já que se lhe faz mister prover as
suas necessidades; eííe applica os momentos da
existência, e usufrue os bens que lhe afio con-
cedidos.

Süffreacs, assim, por um freio salutar, os
impulsos impetuosos da cupidez; acalmaes o'ar-
dor febricitante dos prazeres que deturpam os
sentidos; mitigaes a alma da luta fátigariie das
paixões e a fazeis pairar acima dos vis interes-
ses, que atormentam as multidões: e dos seus
cimos, sobraçando o scenario dos povos e dos
tempos, o espirito só concebe grandes afíeições
e sólidos ídeaes de virtude e de gloria. Ah!
quando o sonho da vida vir o seu termino, para
que háo de servir as suas agitações, si estas
não deixarem após si o traço da utilidade ?

Oh! Ruínas 1 voltarei de novo para vós afim
de beber as vossas lições! Coliocar me ei, no*
vãmente, na paz da vossa solidão; e lá, apar-
tado do espectaculo affeetivo das paixões, ama-
rei os homens pelas suas recordações, oecupar-
meei da sua felicidade, e a minha resumir se-
á na feliz idea de me apressar em vos rever.

— Que tal? agradou te esta minha camou-
Oagesinha ?

Prouvera sim, pois nisto terei a minha «vai-
vula de segurança porque, nem sempre, se
tem a felicidade do scintiílante chronista da
«Nota,Ligeira» que as ridige» emquanto o dia*
bo esfrega um olho, mesmo na horinha de en-
trarem para as possantes Marinõni.

. Sempre ao teu dispor fica :

Jocundos

'*.*• =:;

':¦¦';¦¦'¦

¦" -i. • -«as'5.

«w ...'



í.j'-.''i.

tSMBti

¦»*jFb_^

... |BBBJ[

«MB
- BBBOWwni

MU

üi

*

i ¦">B—^Sfl !*
*:.«r;-íjflJKü..U*v.-.., .,TK*..*

f'>v

í
A P 1? E S K IV G

^"«1**%.*

p
t-»waPfcuww«l

L0MHHHÍA8 §6 conhecem, .ilirumas rwm$ por estas gyutpto
ma* tu l^rares : Comlchao

bafejo eom mau cheiro e dores eólicas.

*• ¦/

PARA EXTIRPAR

LOMBRIGAS e SOLITÁRIA
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TOME I.MA DOSE DE

VERMIFUGO
TIRO SEGURO

Uma Só Dose Basta
DIRECÇÕES EM CADA FRASCO
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Seus impressos deuem estar acabando
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Nas offícinas graphicas da

Vida Capiehaba»
EXfiCUTAM-SíaKSMEiRADAMKN!t..COM PRESIEZA

' * E A PREÇOS MÓDICOS,

QUAI-:SüUf-:R TRAB4I.MOS TYPOGRAPHICOS
? —a » •> • + ee* «**¦*».#

/ 491b.

Livros—Folhetos™ Catálogos — Faciuras—Enveloppes
timbrados -Notas commerciaes--- Duplicatas — Recibos

— Cartões — Memorandos — Prospectos — Trabalhos
commerciaes, em summa, de toda espécie, em negro e em cores.

Serviço esmerado de "elielíès"
émmmmm " «¦

Papel de Ia qualidade - Machinismos modernos
c^t/pagem eleganfa-3csfc - Jlrte

OPERÁRIOS CAPAZES

Não mande executar suas encom me ridas. semt primeiro,
 pedir nossos orçamentos 

Cftixa poslal, 3853 Telephone, 117

Avenida Capiehaba, ZQ
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