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Os algarismos abaixos dispensaín quaesquer commenlanos - l lies dizem por si só
quem tem a supremacia na venda de cervejas e bebidas refrigerantes

sem álcool.

A DECIDIDA PREFERENCIA QUE O PUBLICO DISPENSA AOS INE-
GUÁLAVEIS PRQDUCTOS DA

Cia. Antarctica Paulista
é altestada na comparação dos

SELLOS DO IMPOSTO DE CONSUMO

por ella comprados em 1927

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

COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA . .
(Matriz e Filiaes)

Suas Filiadas:

C«. PROGrBESSO NACIONAL e Co. ANTAllCTICA CARIOCA

15.770:007$960 I
1.973:115$500 «5

17.743:123$560

As TRÊS principaes Fabricas de Cerveja do Rio de Janeiro 12.309:591$000

Difí. a favor da Antarctica e de s Filiadas 5.433:532$460
NOTA: Nos dados acima já está comprehendido o imposto addicional de 5 por cento.

- ¦.•facY-«páy>.~e. mw»aa»' w» ;m«tíaiKtèi^am^a»^!¥t*»mm^--*ay^^ mmmm> ».» m _bh ^x^wj***.****

PREFIRAM SEMPRE 1
*

Cerveja Antarctica
Cerveja Hamburgueza - Guaraná

Champagne - Água tônica
Soda Limonada especial

$

Sâo as marcas preferidas em todo Brasil s
!I3^^^^*,

,?"?-

Representante para o Estado do Espirito Santo

PLÁCIDO BARCELLOS
V/ictoria - Estado do Espirito SantoRua 1" de Março, 50 -
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A instrucçâo publica, neste século, está sendo a preoccupaçâo máxima dos povos, que sáo testas cie
columna na vanguarda da civilização.

Em agosto deste anno na pequena Elsenor, cidade dinamarqueza, que Shakeaspeare immortalizou
no seu Hanleto/jcaWzar seá mais um grande congresso de ensino, promovido pela Figa Internacio-
nal de Educacâ0 Nova. Desse certamen. onde se lixarão os resultados obtidos até o presente e se
determinarão os dírectrizes da actividade futura, que criará uma era especial para a pedagogia, par-
ticiparáo celebridades mundiaes no assumpto, de interesse medullar para a humanidade contem-

poranea.
Todos os paizes europeus já indicaram seus delegados a essa assembléa e foram buscabos na elite
dos seus pedagogos consagrados. Da America do Sul, com sentimento, verificamos que Só a Argen-
tina e o Chile, parece, tomarão assento no illustre concilio. O Brasil, que se esforça por seguir de
perto os exemplos mais expressivos da escola a< tiva, cujos pioneiros seráo figuras centraes na-

ciuelle congresso, ate agora, náo designou seus representantes.
Decrolv, Ferrière, Piaget, Tagorc, Cizek, Maria Montessori lá estarão para discutir e esclarecer os
seus planos e methodos mais recentes acerca do ensino publico, levando urbi et orhi as suas eonclu-

soes magistraes.
O Districto Federal, Sáo Paulo e Minas Geraes, de certo, far-se ão representar em Elsenor para

bom credito da cultura pedagógica brasileira, ou, siquer, desejo de ampliai a e fortalecei a.
Si nâo houver, com a mudança de governo, solução de continuidade na organização escolar do Es-
tado de Minas, dentro de poucos annos mais elle poderá também servir de modelo aos Estados
menores, que copiam as lições dos seus irmãos maiores, aproveitando se de sua generosidade *. •

fraternal.
Ha pouco foram á Europa e estiveram na Bélgica e na Suissa-ceieiros infindáveis e opulentos de
sciencia e pratica pedagogicas-cerca de uma vintena de professores mineiros, seleccionados do seu
magistério. Lá permaneceram quase dois annos. Agora nova turma ioi aos Estados 1 nulos, que
leaderam as questões de ensino na America, e, olhando, observando, executando, pelo menos um
anno se demorará no território.yankee* Esses elementos, quando regressam, passam ao núcleo de

professores da Escola Experimental, que está funecionando com visíveis vantagens.
Mas o objectivo destas linhas não é, propriamente, o que transparece do que ficou acima escripto-
Coordenando-as, tive o propósito de chamar a attençâo dos que, neste Estado, se interessam por
problemas educacionaes, para a excellente medida cie estimulo com que o governo mineiro acaba
de instituir dois prêmios, no valor de 20 contos de réis. além de se obrigar á impressão dos traba-
balhos, para quem escrever, até dezembro, dois livros didacticos úteis ás escolas daquelle Estado.
Aqui, no Espirito Santo, esse problema ainda está em equação. De quando em quando, na uma
aragem benéfica, que parece favorecer os candidatos a solucionai o. E dois ou três tenazes rabisca
dores de compêndios escolares, para solverem os compromissos assumidos com a empresa editora,
têm que se empenhar junto á bôa vontade do Secretario da Instrucçâo para que o Estado lhes com-
pre um milheiro do trabalho, que o Conselho de Ensino elogiara e approvara..¦ h os volumes, algu-
mas vezes, vão empilhar se, inúteis, porque não os distribuem, no Almoxarifado* boi assim que

aconteceu com as minlns Noções de literatura. Depois com as minhas Postillas F$aagpgica$k
Esperamos agora, os poucos que nos ciamos á obscuridade das letras didacticas, que o dr. Attilio
Vivacqua. tão dedicadamente consagrado ás nossas questões de ensino publico, venha em nosso au-
xilio eque-si os nossos compêndios forem adopt.dos nas escolas estaduacs-obrigue o professorado a
respeitar as resoluções do Conselho de Ensino, indicando os aos seus alumnos. Agora, os professo-
res estão adoptando os livros, que bem querem, porque a inspeeção escolar, preoecupada com a
disposição das carteiras, o systema dé aulas, o numero de alumnos e outras exigências regulamen-

tares, não se lembra de verificar a qualidade dos compêndios, que os estudantes usam.
E sem, ao menos, o estimulo dessa adopção obrigatória, será tarefa improba esforçar-se alguém por

desenvolver as letras didacticas espinto-santenscs.* 24-4—1929
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PARA MATAR O TEMPO...

HONTEM E HOJE
Na quinta-feira ultima, encontravamo-nos em

frente ao Bai)CO do Espirito-Santo — eu e o il
lustre director dessa importante casa bancaria,
sr. dr. Argeo llortencio Monjardim, conterra-
neo e amigo dos dias amargos, político de tem-
pera de aço, lutador, em opposiçào c de uma
probidade inatacável; herdeiro do nome de um
varão illustre —o Barão de .Monjardim, que em
dois regimcns serviu o seu Estado natal com a
mesma honestidade e abnegação, sempre inve-
javeis.

O velho amigo contou-me que, correndo
papeis velhos, Jepaiou sc-lhe uma carta minha
de cerca de quatro lustros, autorizando me a
sua publicidade, o que ora faço só para ma-
lar o tempo, tomando inteira responsabilidade
do que escrevi, porque hontem, como hoje, man-
tenho-me, sem vacillar, com o mesmo modo de
pensar e de agir.

E' que eu não mudei, sem deixar, todavia,
de fazer justiça aos meus adversários políticos,
sendo certo que muitos destes vieram posteri-
ormente a reconhecer as razões que me sobra-
vam ás criticas feitas, justamente quando esses
políticos viviam noutro ambiente, cercados de
«incondicionaes» de todos os governos.

Eis a carta :

«Caro amigo sr. dr. Argeo Monjardim.
Desejo sua preciosa saúde e da exma. fa

milia.
Motivos imperiosos obrigam-me a deixar a

| redacçáo do «Estado», que o amigo dirige cem
tanta dedicação, bem, servindo a opposiçào e
contribuindo efficazmente para o bem estar da
conectividade, com essa fiscalização effectiva

•*»«>*«?« ??????»? «?«••«»•

M i s s Anga
ís'<'

A
Foi o maior bebedor
Lá do Morro da Favella !
Afinal... regenerou-se.
Hoje gosta de Mis Teia.

Conheço um bello rapaz,
De regular estatura,
Que devido a ser fumante
Vive a sonhar com Mis Tura.

4>
QÜKfi
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aos actos dos governos, que nos infelicitam.
Agradecendo, penhorado, a confiança que

sempre me dispensou nesse período de pouco
mais de um anno em que collaborei no seu jor-
nal, espero dará o amigo noticia da minha CS-
pontanea resolução, de modo a evitar qualquer
exploração política em prejuizo do jornal, da
opposiçào e da nossa amizade.

Continuando ao seu dispor, subscrevo-me,
com a maior consideração e estima,

amigo e patrício obrigado

José Cândido de Vasconcellos.
Victoria, 2--11-910.»

Era o Estado do Espirito Santo dirigido
por Argeo Monjardim e obedecia á orientação
do senador Moniz Freire, chefe do partido re-
ptiblicano construetor, em opposiçào, após a
«harmonia» política que eu havia publicamente
condemnado-

O que é facto é que eu vivia numa opposi-
çáo eterna, tornando-me por is90 mesmo cor-
religienario de todo9 os políticos decahidos, o
que se explica facilmente.' E' que ha duas or-
dens de políticos que se tornam correligiona-
rios de todos:-os governistas incondicionaes,que
»e conservam ao lado dos detentores do poder,
como ostras na pedra ou no mangue e os que
se encontrara mais tarde em opposições, quan-
do as lagoas seccam ou por circumstancias im-
previstas, após decorridos os períodos gover-
namentaes ou da abundância.

Emquanto isso, o tempo corre... corre... e
vae correndo, muitas vezes para sempre... *

Cepy Xebe

IP

De fazer versos e prosa
Ha muito que elle se esquiva.
E, hoje, só pega na penna
Para escrever á Miss Iva.

Este, em louca bohemia,
Fez da vida uma mixórdia
E foi para a Santa Casa
Com a tal Mis Ericordia.

Xispa
No IA :

Mistela-bebida fraca, composta de vinho,
água, assucar e canella.

•¦'¦¦ & .. • _.- ^'.AvAí
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Bello e útil presente |
Para o seu medico,
.a ¦ ¦**'

para o seu advogado,
para sua esposa,

para sua filha dilecta,
para o seu viajante,

para um amigo de apreço emfim :
Um presente que satisfará e é apreciado; uma lembrança que
recordará a cada momento o intelligente doador, ó, incontes-
tavelmente, a mais completa, perfeita, compacta, solida e pra-

tica. Machina de escrever
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«Remington Portátil»
ó táo simples, que está ao Icance de todos, inde

pendente de instrucçóes espécies.

/ ; •:]

Casa Pratt
C*S»K»5-t*lft3Z!S CatelH9-T«t SSSA

Rttxit Janeiro & Phuto

Filial em Victoria
Rua Jeronymo Monteiro, 69 - Victoria-E. Santo
Süb-agencias: Caçb. de Ifapemirim, CoIIatina e Carangola (Minas)
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DE TODOS... PARA TODOS...
EZESla

Jovem loura, baixa t gorda. Sabe rir como"SI 
T!m::a 

defiPr<!0CC«Pada. con, sonoras gar-Odhaoas. Po, isso, comQ afi f.r,,<1r;^s a a,
^enta, 

apesar de estar entre nós ha poucosnnça, aprecia muito o Parque Moscoso. Horasa «O fico a loura orca!ura. de cabeUos fllvoro-o'<los; nos bancos do formoso jardim, a con-versar con, um moço de óculos, de além mar"«•pois toma o bondlnho-caranguejo com pia-ca de circular, e continua ,,«, romântico e ca-rissimo idyilio,

spvracâo, que lhe inlundeni ns límpida* noites eas manhãs radiosás da nossa linda ilha... 
' 

.
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< moldurado
de is lindos

*
• *
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Formosa, müiio
è elegante. Mas,
nfio dá grande impor
tancia aos seus olhos,
que necessitam de mais
cuidado»

Sfiq dois lindos pharoezinhos, sempre irre«
quietos e que por lssoh
mesmo, poin ar da Praia \e pelo vento das corridas fc
de automóvel, sào im
piedosamente sacrifica
dos na sua belleza,

Uma solução de ácido
borico, dopois de uma
manha passada sol.re as
ondas ou de um dia de
muito vento e poeira, ou
de muito *llirt», é de
um effeito admirável e
em pouco tempo realça
rá o extraordinário h\r
gor dos estonteantes
olhos de mlle.

Num r< S!o cloro, cheio < f oro,
por um chapéu prelo, n;c vi: m se
olhos azues claros»

Aos seus labiop; ligcí-anente carmimdos,
chegavam, vagarosamente, delicadas colheri-
nbas de sorvete» Aquillo precisava render Avovó sairia lo^o que as taças se esvaziassem..

A'c|uella hora, no tGlobo», todas estão sü*.
jeitas cá ohjectiva da VIDA CAPJCHABÀ* K' a
hora do cale dos pho/ograp/ws... Mas, mlle.

:rxrxrmixraiiiixix^ ^ 
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Esta secção, conforme seu próprio titulo
indica, não tem autoria definida: ó de todos.

3 Hoje um, amanhã outro, ou pouco de cada
um, e, assim, vamos dando abrigo ás notas
que os nossos collaboradores e leitores nos
enviarem. Reservamo-nos, todavia, o direito
de amoldal-as ao feitio discreto, quasi im-
percebivel a estranhos, e ao estylo que lhes E
vimos dando. Para este numero já nos en-
viaram uma grande quantidade de repor-
tagens sensacionaes. Infelizmente, bem pou-
cas dellas aproveitámos, porque, na sua
maioria, peccam por excessivamente ferinas,
contrastando com o critério da nossa revis-
ta. No interesse de attender a todos que nos
procuram, vamos tentar refundír algumas das
notas que temos sobre a mesa, dando-lhes
mais descrição, aparando-lhes as pontas
maledicentes, tirando-lhes o veneno, para
as nos próximos números.

Assim, umas serão publicadas, outras
irão para a cesta, mas... todas ficarão do nos-
so conhecimento...

ii nisto c,
muito de vagar, toma-
va o seu sorvete, ern
quanto olhava vivamen-
te interessada para a me-
zinha á sua esquerda...

Estava num vestido
azul marinho escuro
com enfeites encarna-
dos, de sapatos beige,
com frisos azues e tra-
zia ao peito um suave

1 ramalhete de mvosotis
íje violetas, nascidas sob

o ar da Praia...
Por fim. o sorvete

acabou mesmo, apesar
de tomado em câmara
lenta, e mlle , pesarosa
abriu a bolsa, retirou
um lencinho de seda e
mirandose no seu es

3 pelho, limpou os lábios,
: concei te u o chapéu, ar

A jovem morena dos olhos lindos, pretos e
perigosos, tem também uma voz suave, magni-fica. Canta com sentimento e doçura. N0 tan-
go argentino, mlle. c de uma ternura inexce-d.vel. As notas lhe saem agradáveis, maviosas,como um beijo das sombras em noite de luarCom a soa alegre a niguinha de olhos azues.da rua D. Julia, forma um duo harmonioso, quede noite em noite delicia os ouvidos das outrasdo seu divertido bloco.

Mlle. não deve voltar para S. Paulo, pois asnoites ennevoadas da Paulicéa e as suas ma-nhás de garoa não podem despertar a doce in-

u rumou as pontas dos
^rxciimnmmriiirmm^ Jj cabcllos, tudo calmamea-

te... Mas, por fim. teve que sair mesmo. A vo-
vó estava cansada ..

*mfje)

*JbO-

Que lindas violetas I Eo moço louro, de
olhos azues, seguia a, louco por conquistar uma
das mimosas violetas que a morena creatura de
olhos negros torcia nos seus irrequietos dedos.
Por fim, a intelligente jovem que encontra sa-
hida para qualquer labyrintho, arremessou á
calçada uma das violetas. O jovem, que vinha
firme na pista, colheu a significativa íiorzinha.
Com intensa emoçáo beijou a, beijou-a com cal-
ma, com sentimento. Pareceu-nos uma lyrica pa-
gina de romance medieval, aberto aos nossos
olhos, curiosos e attentos...

ii 211 II II II II ia
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O travesso VIRIATO
encanto do lar Viriato Fraga
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0 471/ê nos tf/z set/ papae:

• ÀchigòS é senhores-

Cumpro o dever, grato que sou
;'i Cia. N< stlc, de ofí\ reper o retrato
de meu íilhinho Yiriato FraM,
criado desdejoa primeiros dias com
a Farinha Láctea Nestlé. Como sé
vê pela photogriphía; é uma crion
ça saudável e robusta, pesando 15
kilos, com a idade de 18 mézcs.

.Subscrevo-me com alto apreço e
consideração.

De VV. SS.

Amos. Atto. Obgo«
'ft (As.) Viriato Praga

Rua dá Lapa, 80

Rio de Janeiro

,A's mães, cujos Bebes não pro-
gridem, recommendamos que se
dirijam ao agente da Cia. Nestlé
nesta cidade, sr G. X. ESPÍNDOLA,
rua 1° de Março, n. 6., (Pharmacia
PessôaJ -Caixa postai,3968, que for-
necerá todas as informações, assim
como um interessante livro sobre
os cuidados e devores das mães.
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ia.miia força mvstcriosa que torna abcüa um alvo dc attençfcs aonde quer que eU-lia íascina. elia domina, cila é infinitamente
íelúes,EUaé bella' Basta!
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{ Eis o caminho : scoiu, approximae.vos e alcança o ideal'
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As escolas de Medicina são relativamente
recentes na China. Quem quizessc se dedicar
ao estudo dessa scieneia, tinha de entrar como
aprendiz em casa de um medico, ao qual elle
ajudava a preparar medicamentos, acompanhan-
do-0 nas suas visitas aos doentes. Como se sabe,,
no ex-Celeste Império só se pagava ao medico,
quando este curava o enfermo. Este costume
inspirou ao espirituoso Bocage o seu conhecido
eplgramma :

«Uma terra dizem que ha
Que a fome acerba e dura
Cabo dos médicos dá«
Por que isto ? V: porque lá
Pagam somente a quem cura»

*
•

— D primeiro submarino que navegou real-
mente e tentou applicar um torpedo a navio de
guerra, foi de invenção do engenheiro norte-
americano Kushell, que a realizou em 1976, quan-do a guerra da independência, em seu paiz, es-
tava em seu período mais activo.

Chamava-se a «Tartaruga» e nao podiasenão conter um homem, pois seu diâmetro era
menor que 2 I{2 metros.

—I ma artista ehineza foi, ha pouco, nomea-
da professora de desenho e pintura da Cniver-
sidade de Washington. Mlle. Kevei Dum pinta
sem pincel, servindo-se apenas dos seus dedos
e unhas. Parece que essa maneira de pintar foi,
ha muitos séculos, usada na Mongólia. Mesmo
que tal artista náo tenha notável talento, pelomenos, possue o mérito da originalidade.

SEGREDOS DE BELLEZA

A eulfura phy$icâ> — Um dos mais impor-
tantes factores da belleza é a cultura physica.Não só da belleza, como da saúde. E' admira-
vel a religiosidade com que os spartanos, na
antiga Crecia.se dedicavam ao aperfeiçoamento
physico, e o seu amor á belleza plástica. As
creanças desde os 7 annos.com os pés ruis e o
corpo coberto apenas por uma leve túnica, no
inverno ou no verão, eram educadas por um

^receptor, que se encarregava de lhes ministrar

•jjfrv.

i
q?

a Ínstrucçâo necessária para se tornarem for-
tes e valentes. Por essa razão os spartanos
eram considerados como os mais perfeitos ty-
pos gregos e era notável a belleza das suas
mulheres; o segredo dessa superic ridade esta-
va na educação perfeita, que davam ao corpo
desde a infância.

Os exercicios physicos devem, nas crean-
ças, ser feitos em plena liberdade de movimen-
tos, ao ar livre, em lugares livres de poeira,como jardins, parques, etc. Dos dez annos em
deante é que deve ser adoptada a gymnastica
methodica. com movimentos rythmados. E* bem
conhecida e apreciada a gymnastica sueca, ou
methodo de Ling, adoptavei a ambos os sexos.

Por essa razão deixamos de mencional-os
aqui, tratando apenas das vantagens, que offe-
recém os exercicios como jogos, saltos, marcha,
corridas, dansa, etc, embora estes não tragam
os mesmos effeitos benéficos dos exercicios me-
thodizados.

Jogos.—Para as creanças de 6 a o annos,
são úteis os jogos livres, espontâneos, como os
da pela, do pulo ã corda, da cabra cega, da pe-teca, etc, porque, além de serem divertidos,
são excellentes estimulantes do systema museu-
lar e nervoso, incutindo nas creanças o habito
dos imprevistos, das difíiculdades. ensinando-
lhes a vencer impecilhos. O foot bali é muito
prejudicial ás creanças, por ser violento e até
mesmo aos adultos, quando praticado sem u.n
treinamento gymnastico preparatório.

Marcha. —A marcha é um excellentc exer-
cicio, próprio para todas as edades e ambos os
sexos.

Activa os músculos dos membros inferiores»
influenciando beneficamente as funeções circu-
latorias e respiratórias.

Corridas. -As corridas sáo bons exercicios e
possuem, mais ou menos, as mesmas vantagens
que as marchas.

Saltos. — Os saltos convém mais aos homens
do que as mulheres e devem ser executados
com o máximo cuidado, pois dellea podem re-
suitar sérios prejuizos para a saúde,

Dansa. —Sáo só sob o ponto de vista soei-
ai, mas também hygienico, é necessário ensinar
ás creanças a dansar desde 09 8 ou 9 annos de
idade, isso, porém, não quer dizer que sáo re*
commendaveis os bailes mundanos, em salas
apertadas, á noite, num ar abafado e viciado.

As dansas aconselháveis, as clássicas, exe-

*> t #.
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'sZ Só durante o mez de abril, a titulo de propaganda, applica-se a mo »..»j
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dernissima tintura para cabello Henn<\ única usada nas grandes ei
todo o mundo.

da des em „;'.;.;'

Fm nó puramente vegetal em todas as cores, insubstituível por pro
cesso liquido. Quem expe a 1 Ml ü ta esta sublime tintura, nâo usará outra. Entre »••

ou trás vantagens e benefícios destacam-se os seguintes
W uma recoloração natural dos cabellos brancos, que adquirem um brilho encantador
Não mancha, lavando a cabeça só com água fica a pelle limpa e o cabello sedoso.
Nunca prejudica, seja qual fôr o estado cia pelle ou do sangue.
Tonifica e revigora o cabello, demorando a sabida das raízes brancas.
Náo desvitaliza o cabello como acontece com as tinturas líquidas.

Salão de Cabellereiro para Senhoras de SABATO SCHIAVO
Praça 8 de Setembro, 29 (Edifício Aguirre) Tei. C 99

NOTA — Chegaram novos e elegantes figurinos para cortes e ondulações.

v»-/
•»»•.

O" O » - - - . — » » a. a . m » a» - «• »
*. * ^K.

cutadas ao ar livre, são quasi desconhecidas no
nosso paiz.

Acompanhadas de corridas precipitadas, de
saltos de corda, de movimentos ora cadência
dos, ora bruscos, ora lentos e graciosos, de bel-
los gestos e nttitudes — essas dansas concorrem
para o uniforme desenvolvimento de todos os
músculos.

Natação. —A natação é o mais completo de
todos os exercícios, o verdadeiro processo gym-
nastico de modelagem plástica. Náo deve sei

illll

P

praticada nos mezes frios, porque determina
apreciável perda de calor. A permanência na
água não deve ultrapassar de 15 a 20 minutos.

Patinação*—Também a patinação é excel-
lente exercício para desenvolver as faculdades
de equilíbrio, dextreza e sangue frio» 0 «tcnnis»,
o basket-hall, a luta., são outros exercícios re-
commendaveis, desde que se guardem as pre-
cauções para evitar a estala.

Naina.

p

r
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COMPANHIA TERRITORIAL
Capital: 3.400:000$000

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

Directores : Alziro V/ianna e lldefonso 0ritto
«•

IP

INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÃOS J. CIA.
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM : ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

•*».''• .
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Escola Remington
Seu concurso de dactylographia

Realizou-se, com grande asais*
tenda, no theatro Carlos (.nmes»,
na noite de 2o do corrente, o con
curso de dactylographia a que se
submetterarn os alumnos. que com-
pletaram o «urso dessa disciplina
na Escola Remington. desta (ida-
de, sob a direcção competente da
senhorita Celina Florencio*

A turma compôs-se cie 39 candi-
datos —sendo 27 senhoritas e 12 ra-
pazes, destacando se, entre todos,
pela sua tenra idade e aproveita-
mento, a menina Mansuetta San-
tos Abreu, com 7 annos de idade.

Feitas as provas e procedida a
respectiva classificação, coube o
primeiro lugar ao menino Emílio
Abnurrc, que ganhou, de prêmio,
uma linda maehina Remington, co-
lortda e portátil, offerta da Casa
Pratt

i) programma da festa foi todo
elle rigorosamente executado, des-
i,k ando-se os discursos do sr. dr.
Arnulpho Mattos, paranympho dos
diplomados, da senhorita Àinclia
Poggi. oradora da turma, do proí.
Gomes Cardim, que íalou rm no-
me da directoria da Escola, felici-
tando cs novos dactylographos» e,
por ultimo, o do exmo. sr. dr. Ai-
tiiio Vivacqua, Secretario da Ins-
trueçao, que proferiu brilhante ora-
çâo, fecunda em conceitos cnno-
brecentes.

Antes de terminar a cerimonia,
foi sorteado com os convidados
um brinde, offerecido pela Escola
Remington e que coube ao cartão
{\c uma menina presente.

Foi essa uma festa de grande
ammaçaa e brilho, sendo de lamem
lar, porem, que algumas pessoas
como fa /.em em sessões de cinema,
antes de esgotado o programma,
se retirassem* perturbando a atten
cí\o dos demais convidados.

;! —Foram batidas algumas chapas
da cerimonia, cujos clichês estarn-
paremos brevemente.

Industriei nacional
Presentes á «Vida Capichaba»

O sr. Quintino Araújo, infatiga-
vel agente çommercial em nossa
praça, representante da firma .
Mavaíl $ Cia., do Rio de Janeiro.»

COMPANHIA
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SUL- AMERICANA
HAMBlRG-SÜDAr^IERIKANISCHE

DAMPFSCH1FFI AHRTS-GESELLSCHAI T

Vapores Rápidos e de Luxo
Cap Arcona, Rio
Cap Polônio, Rio
Antônio Delííno, Rio
Cap Norte, Rio

Ifoulogne
Monte Cervantes, Rio
Monte Sarmiento, Rio
Monte Olívía, Rio-

-Hamburgo 13 dias, l ü (> Hl ciasse
Hamburgo 14 dias, t> ti e III j-lasse
Hamburgo 17 dias, { r í! classe
Hamburgo 17 dias, tell lasse

s tu uni dia antes.
Hamburgo 18 díasl Navios a motor,
Hamburgo 18 dias especial
Hamburgo 18 dias! para III classe

Sahidas do Rio para a Europa-1929
Lisboa, Vlgo5 Boulogne s m9 Hamburgo

Monte Cervantes
Antônio Deifiao.'Monte Oliv

evereiro

(
a * * * * 4 *

a i) Xortt
Cap Arcona .....'Monte Sarmiento. 3 de Abri

I de Março
6 de «

14 de «
20 de «

Cap Polônio ....
Cap Arcona ....
Antônio Delíino.
Wlonte Qlivia...,
Cap Norte  ....
Cap Polônio ...
Monte Sarmiento. 18 de

13 de «
3 de Maio

i i de *
12 de «
25 de «

de Junho

Cap Arcona 9 de «

Antônio [)elfino...„ 27 de. lulho
Cap Polônio 20 de Agosto

Náo tocam em Boulogne sim

Agenles geraes :

THEODOR WILLE & Cia.
KIo de Janeiro, Santos* S* Paulo

Victoria - Espirito Santo
Rua Primeiro de Março, 12

fabricante de artefactos para pa-
pelaria, offcreceu nos vários lápis
e lapiseiras como brinde-nadame
dessa firma.

—lambem os srs. Alfredo Mel*
Io e Adalberto de Oliveira Mala,
da firma A. O. Maia & Cia.» de

Campinas, que é aíamada no ia-
brico de lápis, offere* eram-nos ai-
guris produetos de sua industria,
que é, na espécie, o mai9 vigoroso
attestado do progresso nacional.

Gratos aos brindes com que íu-
unos obsequiados.

Eãn
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O PHOTOGRAPHO:

— Minha senhora, os

retratos, que tiro,

são tão fieis que até,

sem vera chapa, se

conhece a pessoa.
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CRIA ROBUSTOS BEBES
porque :

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

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

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

^Experimente-o para o .seu Bebê
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Do Rio

Os turistas estão de parabéns

0 Rio que quer attrahir a attenção do raun»
do inteiro, que quer tornar-se uma cidade de
turismo, reveste-se, todo o dia, cie galas novaF,
remodela se, toma novos aspectos.

Mas não tinha um meio de guiar o turista,
cie polo em contacto com as nossas bellezas, de
explicar-lhe o que a sua natural curiosidade
quizesse ver e admirar.

0 Touring Club, que vem desenvolvendo
uma intensa e efíiciente campanha em prol do
turismo em nosso paiz. e cuja acçáo beneme-
ríta vae sendo vista com svmpathia pelos go-
vemos federal e municipal, o Touring Club aca*
ba de inaugurar, no Cães do Porto, na eátaçáo
de passageiros á praça Mauá, um hureau de in-
formações.

Falando no acto inaugural, o sr. Victor Kon-
der, ministro da Viação, encareceu a obra do
Touriog Club, cujos patrióticos esforços estão
sendo coroados de êxito.

A installação do bureau é sóbria e confor-
taveL

A Loteria de Minas tem realizado muitas aspirações.
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Na festa da Penha náo escapou ás vistas de
Alfinete aquclla «Unhada» de um iovem func-
cionario de um dos nossos Bancos com uma es-
guia, loura e elegante mlle: de Argc-las.

257/*, que, em matéria de amor, é um tan-
to novato, via se em situação embaraçosa, quan-do lhe faltava assumpto. E, então, ora arrarv
cava os ramos que encontrava pelo caminho,
ora cofiava o bigodinho minúsculo, quasi imper-
ceptivel...

888888

Ella já foi rainha de belleza, e mora na Ci-
dade Alta. Na sua rua não passa bonde e cila,
cfue, pela apparencia i andida, suave, delicada,
não parece acompanhar a educação moderna,
tem attitudes verdadeiras dò século XX.
Para vêr o seu eleito, quem sabe de casa éella. Fica ali, naquelía esquina anli estheiica,
esperando o circular, emquanto que elle, o fc-lizardo, passa calmamente no bondéco*., 

'

88 8888
A jovem professora do Grupo voltou muito

linda e feliz, de suas férias passadas no Rio,
onde elle, o estudante de Direito, dos olhos
nostálgicos, reside. Aqui, mademoiselle é toda
sinceridade, e vive da ausência deite, toda sau-
dados c esperanças. Elle, porém, pirata, no
Rio, nem se lembra delia, que aqui não vae áslestas e não se diverte... Mas será possível
que haja quem acredite em estudantes, e. prin-cipalmente, de Direito ....

888B888B
Nas rodas elegantes e altamente distinctas,

fala-se com certa reserva, e muita dísereçáo,num próximo noivado. Elle, um esculapio ainda
nâo passado da idade dr casar, e ella, umaereatura formosíssima, que com elle, na altura,formaria um lindo par. Sinon é rtro. .

8 8B8tí

0 desfecho daquelle idyllio entre aquelianormalista trefega. que tantos applausos <abe
conseKu.r pela sua -raça. no palco, nas festasde caridade, e aquelle aihleta aqui apparecido
e desapparecido como por encanto, dizem, {)0rahi, que não foi nada poético...

S8S8!S
'lambem consta que mademoiselle está em-

penhadissima cm que toda gente saiba, na vi-

O )1J a

_J___«

CUT *
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zinha cidade e até em Victoria. que, para ella
aquelle jovem bacharel venceria um concurso
de sympathia, e não de fealdade. Nau.r.dmente
cila, que abas é linda, «não sabe que está per-deníio o tempo... porque elle quer mesmo ga-nhar o concurso...

oB co 88
A mudança de residência de distineta fa-

milia do nosso escol veio augmentar as possi-bilidades c os momentos de encontros felizes
para os três... e para as três irmás. Agora, o
Moscoso, táo a .feito aos idyllios, tem, de vez

. HU _í 1% ÜffW KK]' •#_P 'V • íw • vmm
CASA MATHI2,

Rua Jeronymo Monteiro, 5

Jóias
Metaes

Estojos
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Óptica
Crystaes

Relógios

CASA FILIAL
Praça Costa Pereira, 7 §

-ü • «to 4»1 1|____ <k"^É£'ÍS _ a. M.

em quando, mais alguns pares felizes, que ai
passeiam, horas esquecidas...

88 88 88
Ha quem aííirme que o jovem ex-alumno da

Escola Militar, desportista de valor, hoje func-
cionario publico e jornalista, esteja entre les
deux, depois da eleição de miss Espirito Santo*
Certas horas, seu pensamento vae até o Rio,
em procura daquella ereatura, que tanto o pre-oecupava nos passeios no jardim de Palácio...
Outras vezes, fica rxtactico, ante a belleza de
miss.**

O jovem bahiano, que sabe ter attitudes
iào convincentes quando ella está perto delle,
e põe as «manguinhas de fura* na sua ausen-
cia, está interessadissimo em saber quem é
Alma Rubens, que lhe traçou o perfil no nosso
ultimo numero. E sabem por que . Elle quervêr se vaie a pena uma nova conquista...

88 88 88

Quando elle passa, alto, calmo, esbelto, se-
(Conclue noutra pag.)

' A
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LOMBRIGAS

são a causa de muita afflicçáo ás

crianças e de muita anciedade para os pães.

QUANDO HA

LOMBRIGAS ouISOLITARIA

O MEDICO NUNCA
i

VACILLA EM RECOMMENDAR O

I

VERMIFUGO
TIRO SEGURO

Uma Só Dose Basta
PARA CRIANÇAS E ADULTOS
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Telegramma de Catingas, na Bahia, annun '
cia que o celeberrimo Campeão invadiu com o
seu grupo aquella localidade.

—Que teria acontecido á pobre população ?— indagou o Nilo Bruzzí.
~-Naturalmente, aquelle que nâo era torci-

da do ÍAimpeã),e-cafedeu de Catingas -respon-
deu o Pimenta.

3GO

-é

O írio.mi Kstremadma, icm Hiclo*aimplcsmen
ti horroroso.

(Telegramma dr Lisboa)

Frio assim ninguém o atura ;
E por mais que em lã se enrole,
Na cama, atrai da quentjxrà,
A gente de Ex treinadora

Pica molle . . .

Noticias de S. Paulo dizem que ha consi-deravel Falta de braços na lavoura.
— A falta de braços na lavoura não é ne-

gocio que se resolva, assim, do pé p'ra mão ;é de a gente perder a cabeça, porque- a pro-ducçáo náo vae lá das pernas, e as nossas íi
bancas irão de gambiaa pVo ar...

(Palavras do Secretario da Agricultura, de
lá. A assistência tomou conhecimento du facto.)

¦i -

A Firma Guia Athayde é Cia., do Rio, reque-
reu concordata com um pa^no de mais úc . . .
I6.(X«I:O0(j$.

(Dos jornaes)

Pensando na concordata
(E quem em tal r casaria
Esse caso aqtij resumo ;
Se nisso não ha pirata,
O coitado desse I iuia

Perdeu o rumo . C.

?)
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Cm Raio bem vuticlo' e bem falada r» vm*
gens em autmnov<d, nào pag«u àô «chauffi nr» fctnuma estrada dftserfa; metteu.lhc o martelo áa
cabeça.

(«Diário» de 13)

* *

Chegou tratou a corrida,
E o chautfiur o carro teca
Voltou alegre da vida.
Ouiro passeio em seguida ...
E o ehauffeur comendo a moca . . ,
Contado o terrivei drama
Cd vez que troça pareça » .*.
-Pare o carro ! O esperto clama.
Depois . . . Isso é que se chama
Cevar alto na cabeça ! . . .

Os moradores da rua da Romário quei.Tam*»c<lo péssimo estado em mie efia se encontra

De ha muito, a gente todo dia. clama
Contra esse tremedal. que não é rua*
E quanto mais a critica insinua,
Mais chove, a água apodrece e augmenta a lama...
Problema sério, de encrencada trama,
A soluça o ninguém a encontra, e sua
E se exaspera. Ao sol e á luz da lua
Coaxam sapos e ráà na fofa cama ...

guando a veremos, como é bem preciso*
Limpinha, secca, linda, bem calçada?
Em dia de S. Nunca ou de Juizo ...

*

Quem mora ali tem nervos em deiirios,
E' o via «lamorosa», esburacada,
A rua do Rosário* ,. de martyrios !

TIL

II PI

Leia efaça com que seus
amigos e conhecidos assi-

__h *

gnem^tambem a «Vida Capichaba», por-
que, desse modo, nos auxiliará na propa-): ganda do Estado. =======
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O IM LOG ENIÒ
serve em qualquer caso

i

I
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Sj ja quasi nào fem, serve-lhe o PíLOÍiEN O,
Porque lhe fará vir cabello novo e abundam
te. Si começa a ter pouco, servedhe o PILO-
GENíO, porque impede que o cabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, servedhe o PI-
LOGbNlU, porque lhe garante a hvgiene do
cabello.

Ainda para a extlneçâo cia raspa
Ainda para o tratamento da barba

e loçáo do toilette.
PILOGENIO. sempre PILOGENIO!

A' venda em todas as pharmacias. drogarias
e perfumadas.

Doenças bronco-pulmonares
*

Um medicamento verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas e convalescentcs éo Phospho-lhlocol Granula-
do de (iiffoni. Pelo «phospho-calcio phvsio-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 ptll-môcs desintoxica os intesünos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é melhorada e o
peso do corpo augmenta. E' o fortiíicante iri-
dispensável na convalescença da pneumonia,

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

Receitado diariamente* pelai «uninild»-
áes medloundeitaeldade e dos F*tado«

Em todas as pharmacias e drogarias.

Deposito : Drogaria Giffoni

Rua 1* de Março, 17 —Rio de Janeiro

TYPHO £EMIA, tNFECÇÕES intestinaes e áx> apparelho urinario, evitam-se, usando UROv HdvMINA. precioso antiseptico. desinfectante e diuretico, muito agradável ao paladar
J:,n_,<oíiJiJ< Ils Pharmacias e drogarias - Deposito DIMM. A MIA <.1I I OMRua 1- de Março, IV Rio de Janeiro
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" DR. AMÉRICO OLIVEIRA^
MEDICO

RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-
—- sõa. 22 —

(antiga Rua do Norte)
Tel» ph« i(>

rTTTTTTTrrTTTTT7TTrrTTTT^TTTlIllIMI»irr7TTfrittTTTItTMttl

PARTEIRO
CONSULTÓRIO

j
Rua I? de Março, 6

Por cima da Phar-
macia Pessoa. Diária

mente das 8 ás 10 n

::

r|l IaI IvIJ\íXET cfc Cs"
Commlsftoes* eonsliínaeõei, repre-

lentaçilei e conta própria
I

! Escriptorio e armazém : I?. V de Março, 42 j

Telegrammas: TRINXET—Código: RIBEIRO

Imm

¦

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo
.:
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Perfumarias, Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.
FLOR DEMAIO

Casa rVametalla
se^== de F. PAULO _____

Chapóos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis

Successor de NAMETAbuA, PAULO & IRMÃO
Rua Jcronymo Monteiro, 1 e 3 —CAIXA, 3052-Vicloria —Est. do Esp. Santo
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que elle
que r//c
cicatriz

..

reno c impassível
diante do seu olhar
quente e ansioso,
mademoiselle sen-
te quasi que uma
revolta no seu eu,
pela indííferença
que a marívrza.
A's vezes, m a de m OÍS e 11 e pensa
nao tem alma, que não sente. Mas é
já sentiu muitp e guarda no peito a
profunda do ferimento, que lhe fizeram. E como
amigos de mademoiselle % aconselhamos a esque-
ccl-o, porque parece que mademoiselle náo/con-
seguiu, até hoje, impressionai o...

838883
0 jovial espirito daqueíla cachoeirana pare-

ce ter impressionado, nos dois bailes do Vicfu-
ria, o espirito do banqueiro moreno. Passados
os dias, porém, parece que elle voltou aos seus
antigos sonhos. Entretanto, apesar disso, pare-
ce continuar um ineomprehendido, cuja at-
titude ninguém decifra... Atinai, de quem a rui-
pá? Não acha o banqueiro que um homem de-
ve ser menos tímido, e mais desembaraçado
um pouco?...

(Conclusão)

Nâo matem to-
das as saudades,
amigos; fieixem
um pouco para de.
pois...

TO TO aR

V 88 83 88
Aqueilo rapaz magro scismou que se ha

de apaixonar pela nossa linda conterrânea, vim
da de pingas bahianas,

Coitado! Elle ainda não desconfiou (}ue
só pode servir para estudos anatômicos...

8883 88
Mademoiselle, chegada recentemente da ter-

, ra gloriosa dc S Salvador, decidiu-se afinal a
|f corresponder ao affccto que lhe «onsagra o li-

terato de óculos e candidato ao prêmio do con-
curso masculino de... belleza. Consta-nos, en-
tretanto, que mlle. o barrará, se elle safctir ven-
cedor. Arrel nem todas as victorias merecem
louros ou... louras...
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1:1 ta regressou das margens do Rio Doce e,
domingo, na Praça, elles estiveram juntos, ma-
tando as saudades.

6_fj
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Elle foi o seu paranympho em Campos, mas
consta que agora vae oecupar um outro cargo.

Até que emíim vae livrar-se do imposto dos
solteirões e íicar... hors conconrs...

838888

Ella reside na Avenida da Republica e.
agora, perdeu-se de amores por um jovem.

Entretanto, sempre soubemos, que fnlle.ftem franca aversão aos caras de gallo...
cb db 83

A cidade alta é um viveiro de namorados,
e a rua Domingos Martins que o diga.

Parece, que até a estatua do martyr espi-
rito santense já tem um ///>/...

Diz o sympaihico moreno de olhos azues,
funccionario da Diamantina, que os casamen-
tos andam vasqueiros, e, por isso quer dar-nos
breve, a agradável noticia de um noivado em .¦
Jucutuquara. Fazemos votos para que não des-
carrile como os trens da Companhia.

Ella, em outros tempos, passeou o seu ter-
no coraçãozinho por ver de jantes campos, mas
agora, a sua fé naquelle distineto cavalheiro é
tal, que faz nos lembrar a do celebre impera-
dor Constantino.

Quando será a amarração ?...
8E88888

Queixam se as senhoritas que o medico ce-
libatario, residente no consulado Portuguez, é
altamente Jlirtista. Ora, mesdetnoiselles, o rapaz
em questão sofíre de blepharite, e este mal pro-
vooa o pisca-pisca...

Alfinete
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RHEUMATISMO E SYPHII - M »
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TERCIARIA
Attesto que tenho empregado com

excellentcs resultados o EiJXIR DE
NOCHEIRA, do pharmaceutico cbímico
João da Silva Silveira, em casos de
syphilís ter cia ria é de rheumatiamo
svphilitico.* 

Bahia, 18 de juiho de 1S>16«
Dr. Josino Corrêa Cotias.

Cathedratico da faculdade de
Medicina da Bahia.
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Milagres do «LAV/EROL»
••«?• a*wamv.«»»|hi»<'"-wi>*,'i^^''-'' ¦
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Conheci uma mocinha
Feia e torta como anzol,
Mas que ficou bonitinha
Co"um tubo de LAVEROL.»

Minha sogra ora eníermica.
Vivia a tremer no sol,
Mas, vibrai e... já vae á missa,
Porque tomou... íLÂVEROL*»

Toda moça enamorada,
Que participe do escol.
Nao vive preoecupada...
Se já tomou LAVEROL.»

Sei dum lindo rapazinho
Que ja se julga de prol*-
E só parque, em tamanhinho,
Gostava de «LAVEROL.»

Um sujeito verminado
Queria ingerir lysol,
Mas. depois, ficou curado
Com uso do LAVEROL.»

JOÃO THOMAZ
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fMTOOAS AS IDADES SEM RÍ5GUAB00

Tanto na falta
»0£ 

APPETITE
como nas

DlGEJrôtS-DIfTO
COMER BEM
DORMIR MELHOR
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fpRNA SÃQ
D UTERO DOENTE*

ÉE í 5§B I MIB lifll:
è

!.•«--Inílamnuçlo do Utero;
2.' - CaUrrho do Utero;
3.* — Corri me n tos do Utero;
4.'— Colicas do Utero;
ò\* — Hemorcliagias do Utero;
*.* — Dysmenon-béa (regras doloroaaj, tBOrBMl);
1* — Amenoirbea (falta de regras);
•.* — I*eucorrhéa (flores brancas);
•.• — Perturbações da Puberdade;

10.*—Favoreço os pbenomenoa d* OrarWer,
li.* — Combato os enjôos t vômitos da Onfldar,
12.* - Brita oa Abortos o outras Parturbaflta; a
15.* — Facilita o Parto; *\
II* — Acalma as Dores de Cabeça, VertlfMii, e*t
16.* - Restabelece o appetite;
le.* —Tonifica o U terá

t A VIDA DA MULHER; DÁ LHE SMJDE, ALÇCRIA E VKkJ*
MEDICAMENTO DA EDADE CEITICA
MAS PHA&MACIAA I DsWOAEIAS
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PREÇOS EXCEPCIONAES PARA

Fazendas, Modas, Chapéus, flrrna-.
rinho, eíç.

, GRANDE SORTIMENTO EM

lindas roüpinhas para (reanças
OS MELHORES ARTIGOS

OS MÍNIMOS PREÇOS

A

"

'¦

Rüa Jeronynio Monteiro, 79—Uiçforia
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O "Nüfrion" é o melhor dos tônicos
e o mais poderoso dos fortificantes.

, . . t A
'"». .
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'Nutrion" combate a Fraqu
=tstio e a Magreza; abre o aj
tite e faz augmentar o peso. •

af &
**•.

or-
ao arsênico, o ferro e o phos-

phorò'- é um poderoro tônico dos
.. mmúsculos, do sangue e do cérebro:

o arsênico revigora os músculos, o
ferro enriquece o sangue e o phos-

a_ __ 4.

^ phoro tonifica o cérebro e o
íiem

¦ 
¦* 

. __.

m systema nervoso.
*
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áAS "MISSES" NO INFERNO
3" Zm^ül

J
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RA um grande dia no Inlerno. As suas alamedas principaes estavam artisticamente dcco-
radas. Erguiam se, nellas, alinhadas lilás de cyprcstes e pelo chão extendia se um denso

lençol de cardos.
Cerbero, numa rubra farda, rodeado de serpentes, montava guarda aporta da ardente ca-

verna. As Fúrias, por fora de melindrosos vestidos, acima dos joelhos, constituíam a cerimo-
niosa commissão de recepção. Lá em cima, no mundo, as Parcas convidavam ao Inferno, para

3 uma empolgante revista, os elementos da alta sociedade, componentes da rutilante arisiccra-

i cia infernal.
Do seu throno chammepnte, Plulâo,o poderoso Rei do Inferno, assistia ao desfile do gran-

3 dioso cortejo.
Gritos dilacerantcs despertaram a attenção geral, l/mo mulher em contorsôes pavoro-

sas, com os dedos crispados, acabava de chegar. Kra miSS Dor!

| Logo após, uma outra, mirracla c cadaverica, entrava no desfile Fra jniss Foméí
"""" 

Novo barulho infernal. Estava chegando uma sirigaita. com um annel de advogado no

dedo e uma pasta de escrivão debaixo do braço. Fra miss Discórdia!

Uma linda mulher, seduetora e perfumada, de lábios sedosos e humedecidos, com olha-

res languidos e em altitudes lascivas, passava serpenteando em frente ao regio throno. Fra

miss Volúpia.
De repente o ceu do Inferno escureceu. Baixou sob a atmosphera uma cerração de me-

lancolia e romantismo. Todos os namorados correram céleres para junto das suas namoradas... [j
Era miss Sombra que surgia.

B, assim, foram chegando e passando em frente a Plutáo:—Miss Guerra* miss Columnia, £
tniss Praga, pniss Prestamista, miss Peste, miss Sogra e quejandas outras...

O macabro desfile havia terminado, mas o Real Senhor não estava satisfeito, porque
miss Fealdade, uma das de sua carinhosa predilecção, nãohavia comparecido á grande parada.

Passaram-se radiogracpraas urgentes ás Parcas, para que enviassem a miss faltosa.
Clotho, a mais velha dcllas, ouvindo os sigoaes do radio, correu á presença do iracundo Rei
e informou-o amedrontada:

«Impossível cumprir as ordens de Vossa Mngestade. porque Fealdade náo é mais miss e
sim lady* pois acaba de se casar cm Victoria.»

-Náo é possivel—berrou colérico o Rei Plutão—pois Fealdade não pode agarrar-se a um
só homem, porque é de todos. Tragam n'a de qualquer geito, só ou acompanhada.

Dahi a minutos, desfilava pelos corredores do Averno, debaixo de apavorados latidos

l das três gargantas cie Cerbero, uma baratinha solenne.
E, de dentro delia, descia, para completar o desfile, uma senhora, de braço dado a um

I risonho moço de boina vermelha á cabeça, trepado numas polainas cinzentas, sumido numas
largas calças «bois de rose» e com traços de chinez...

Era lady Jair Dessaune !

3
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Capão Bonito é um logarejo por ahi por
estes brazN, governado por gente bajuladora e
K/«boj i, que m'> sabe occupar cargos públicos
para agradar o^ governos, quando em pleno fas-
tlgio.

Agora sr f Ia com insistência cm cândida*
l.liraN prr-j<|f nciaes. e o polilicoide de Capão
limito, o mai< ral da terra, entendeu de fazer o
seu tapa-pé ao illustre presidente paulista* pa-
pavel á presidência da Republica, Entendeu de
fazer o salamah que sahujo, e foi procurar o
meio. encontrando-o cin uma homenagem! que
consistia na collocação de uma placa com o no
me do homenageado, nama rua local. E a k!éa
formidanda creou azas. cresceu, e anuunciaram
aos quatro ventos que iam prestar a sua home
nagem ao sr. Júlio Prestes, substituindo o co-
me de Floriano Peixoto, na placa da rua priir
cipal do burgo, pelo daquolle. Para os políticos
de Capão Bonito, a idéa os envaideceu muito,
c ficaram inchados com tão sublime ai vi tro. Mas
o presidente paulista, num gesto digno» protes-
tou contra semelhante abuso, semelhante acto.
que é uma verdadeira descorlezia ã memória do-
grande soldado, e não consentiu e náo accei
tou tal homenagem. Lendo a noticia sobre o que |b
relatamos, ficamos a meditar como é verdadei- *^
ramente sabuji e mesquinha a mentalidade da
quasi totalidade dos politicoides de ; Meia, que
ha nessa terra proliferam, como não se pode
calcular. Sempre e sempre a mesma cousa: ho-
menagear um político em evidencia, fazendo
descer da esquina de uma rua. numa placa
qualquer, o nome de outrem. que, ás vezes, tam*
bem, por uma sabujice qualquer, fora ter alli.
Mas o que mais revolta como no caso que ei.
tamos, é a semeerimonia cem que fazem esses
attentados, sem ao menos ( lhar para o passa-
do, e verificarem os que assim procedem, os
motivos e os serviços do homenageado a pique
de ser tirado do seu logar de evidencia, por me-
ro espirito bajulatorio. Entre nós, ha tempos,
registraram-se dois attentados semelhantes. Um(
a substituição do nome de Santos Dumont, na
praça 8 de Setembro, pela denominação até hoje
conhecida, e outro, a substituição do nome de
Costa Pereira, na praça que tinha o seu nome,
e que até hoje uns conhecem por essa denomi-
nação, outros por praça da Independência, sem
haver uma placa, que tire os curiosos dessa du-
vida. W

Entre nós, felizmente, embora o attentado

seja também íhgrnnie, não foi oriundo da sa-
bugice dos políticos, mas pelo menos quanto a
Santos Dumont. foi de uma falta de patriotismo
revoltante.

A btebilhotice e a pressa da reportagem de
certos j rn >es, no Rio de Janeiro crearam, mo-
mentaneamente pira miss Espírito Santo, uma
situação nada invejável e alias regularmente d»í
ficil. que, entretanto, está plenamente csclare-
cida.

Para os que assistem de perto aos commen-
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>ís meninas Myrthes Vlanna
o Maria Gomes, fantasiadas

no ultimo carnaval.

tarios populares, toi fácil ver como causou uma
impressão pouco apreciável rquella nota bius
ca de que a nossa f >rmosa embaixalriz nã ) se
conformara om a deciVâ i do ju?y. e pedira
que lhe fizessem a mensuraçáo anthropometrica.
Parecera a toda gente que aquelle lindíssimo
espeètaculo,que os jornaes descreveram, da po-
theose que fizeram os estudantes e mestres da
E. de Bellas Artes á nossa representante, e
mais as múltiplas homenagens, que lhe foram
prestadas, envaideceram-na a ponto de se jul-
gar preterida na escolha final, por motivos se-
cundarios ou quaesquer outros, mais ou menos
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ponderáveis. Foi a impressão quasi que geral,embora todí/S se sentissem como que conster-
nados com tal attitude. Mas o laconismo do te-
legrapho aos poucos foi trazendo um novo alen-
to aos que assim pensaram, e um ambiente ain-
da maior de svmpathia e admiração cerca ago-
ra a pessoa da nossa cmbaíxatriz na festa do
Bello. Ella nâo protestou, nem protestaria, con-
tra o resultado do jury, que foi a primeira a
applaudir, dizendo que foi justíssima a escolha
da senhorita Olga JJergamini de Sá, para rc-
presentar o Brasil em G Iveston. A sua carta
ao «O Jornal», com respeito ás noticias rio qui.
pró quo havido por parle da reportagem, em
deducções precipitadas pelo facto de ter tirado
a nossa representante suas medidas anthropo-
métricas, põe termo a todas as considerações
malévolas que se poderiam fazer,c veio,felizmente
para nos, revelar que a nossa embaixatriz ainda
melhor incarna em si a mulher capichaba. Phvsi-
camente capaz de traduzir em si toda a bellc-
za da mulher espirito santense, reunindo em sua
pessoa, pela tradição de sua família, um passa-
do digno como de toda a f a m i I i a ca-
piehabáf mademoiselle Glycia Serrano, com sua

MM Sll II II

4>
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attitude finíssima, perfeitamente' desprendida e
despretenciosa. nfio se deixando levar pelas en-
vaidecedoras manifestações, que lhe fizeram os
mestres (Li esculptura e da pintura e seus dis-
( ipulos, na sua grande escola, vem de realçara
modéstia pessoal, que é um dos dotes mais pre-
ciosos da mulher, que ella agora representa com
tanta propriedade o distineçáo. E ante O inci
dente havido de facto pela bisbilhotice o pela
pressa dos reporlers dos jornaes. agora que tu
do se explica tão claramente, estamos a bemdi-
zer tal engano e lá > precipitadas conclusões
porque éllas vieram revelar, ao resto do Brasil,
que a emb aixalriz do Espirito vSanto é a con,
cretizaçáo maxim*i ^a perfeição e belleza da mir
lher deste torrão, (píer na sua manifestação phy-
sica, quer no aspecto moral de mulher genlilis--
sima, bondosa, despida das preterições e vai.
dades, que tornam as creaturas detestáveis. E
tanto isso é verdade que o povo do Rio de Ja-
neiro rendeu á miss Espirito Santo homenagens
ruidosissimas, que provam quão sympathica e
attrahente é a sua figura.

Mario Ortiz
•»••••< ••»«••••••••••••
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PROXIMA-2 DE MAIO- FUBLlCA-

REMOS UM NUMERO EM HOME-

NAGEM Á «MISS» ESPIRITO SAN-

TO, SENHORITA GLYCIA SERRANO, COM AMPLA E

M

INTERESSANTE REPORTAGEM PHOTOGRAPHICA. í

ALÉM DE ESMERADA COLLABORAÇÁO

LITERÁRIA.
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Visita pastoral de D. João Nery ao norte
"-*^"™l^n^*l,^^^,—"""^"¦*™"™^,™™^"""—"¦l^"'"""'""'"'^'^^""™™^*™™*"^™ mammmmmmmmmmimm''mmmmmwmmmmmmmm'mmam'mÊ^mmmmmm^  I ¦ i n 11 ¦ n n ¦ n ¦¦ mi k^BWWMIMsflBkflBsBBMHB|flBBflflMWMs^^

do Espirito Santo, em 1ÔQQ
(REMIXISCENCIASi

Para contar a visita pastoral, única que em- j
preendeu d. João Nery, nosso primeiro bispo,
em 1899 ao norte do Estado, preciso falar de
mim, explicando a razAo por que» contra a von-
tade daquellea que podiam Impedir-me, fiz par-
te na comitiva.

p

Herodoto LeáOi hoje residindo em Victoria,
estudava catccismo com o vigário da Serra, frei
Agostinho Martell, da ordem ngostiniana, de Es
panha.

Um dia Herodoto convidou-me para ir
aulas de catecismo.

ás
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/?i//, fllhlnho do sr. Maneei Ruy Qo~
mes, negociante em S. Antônio,

arrabalde desta cidade.

lista vendo ? A cá eston Ias três puntns
dei lencio...

Esta és ei Padre ; esta ei Espirito Santo, e
esta és Jesus.

Fn non é nadie sin los otros j v lcs otros
non 80n nadie sio ei todo...

i Ia comprehendido ?
Sim sr., agora sei.

Regressei para casa com aquella sciencia
na cabeça.

Agora, quando me pedissem uma cxpli-ia*
çáo do mistério da Trindade, era sé dobrar o
lenço em três pontas.

Ali *

i»P 8
3
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Seduzia-me tudo quanto fosse estudar.
Muito contente, aceitei o convite
Acompanhei o, e elle me apresentou ao fra-

de, a quem nos habituámos a chamar padre, por
ser mais familiar.

Ficando a sós com o padre Agostinho, elle
me perguntou : — Fsted sabe que és Ia Santissi*
ma Trinidad ?

—Náo sr. Nâo sei como é.
— Pues és éso. E tirou do bolso do habito

um lenço branco.
Dobrou o de maneira que apresentasse três || ||||

pontas iguaes.

Um dia, pela manha, estava eu com outros
capinando um terreno, quando senti uma picada
fina na perna esquerda.

Logo dei com uma cobrinha muito assusta
dat subindo por um toco de arvore.

Bati-lhe com a enxada na cabeça, eriterran
do a pela madeira.

Ataram-me a perna para que o veneno nâo t
subisse, e eu retirei me para casa. »

Meu pai administrou me umas gotas de ai-
| cali volátil, diluídas em água.

Para tarde piorei.
Chamaram um emérito rezador, que nada

conseguiu.
Foi chamado o pharmaceutico Saltes.
Este, depois de muito lutar, garantiu minha Ê

cura.
0 padre Agostinho soube do facto e foi vi-

sitar-me, levando me uma lata de biscoitos, já
aberta.

Quando elle se retirou, comecei a devo*
rar biscoitos, um em cima do outro, c entrei

jjjll pela noite, até vêr a lata vazia.
18* Parece que o veneno da cobra zangou se

pela falta da gulodice.
Tanto que, logo que os biscoitos se acaba í

ram, senti a fiança eniumeror, tomando a fór
ma de montanha.

O padre Agostinho tinha viajado, substiiu* p
indo-o um outro frade.

Este me confessou, ungindo me~a fronte, os
olhos, a boca, as mãos, os pés...

Ia morrer. Ccmo é que se morre ?
Nada sentia que prenunciasse o meu fim.
Como, no entanto, diziam que eu ia morrer,

esperava...
Abriram así janellas —era manhÃ.

ii!
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Prédio commercial do sr. C/oto Affonso de Barcellos. denominado CASA LUCY, construi-
do em 1927, na cidade de Collatina." r

0 sol, como lindo e preguiçoso gato ama
rello, aqueceu me os lençóes.

A brisa, qual amante carinhosa, passava
3 por cima de mim, introduzindo me nas narinas
| o hálito perfumado, que trazia das flôtes roxas

de quaresma, lá da várzea...
Tiès, como se houvessem se banhado num

vaso de sangue vivo, bicavam as laranjas, inda
verdes... i

Olhei para o céo.
Diziam as crianças do meu tempo que, ao

morrer uma pes.^ôa, os anjos abrem uma porta
no eco, por onde ella entra.

E o eco muito azul, sem a mancha de uma
nuvem, nem ao menos mostrava o signal da
porta fechada.

Aproximei da boca a vela, que segurava,
e apaguei a.

Todos ficaram atônitos I
Oito dias, mais ou menes, eu me levantava,

arrastando pela casa a perna inchada.
Padre Agostinho tornou, e pediu a meu pai

que me deixasse passar a convalescença na casa
dele.

O velho consentiu, meio a contra-gosto.
Preparei me para ir no domingo.
No momento de montar, o velho pregou me

um sermão extensissimoi dizendo que náo ha-
via vida melhor que a de lavrador, etc. e tanta

coisa mais de fazer horror!
Quando ele saiu para a missa eu montei

ajudado pelos manos, e parti.
Comigo foi um irmáozinho, puchando o

animal pelas rédeas.
Encontrei padre Agostinho á mesa.
Elle me sentou a seu lado e me fez servir

do que havia.
Meu irmão não quiz jantar : ficou me ob-

servando.
Empanturrei-me dc abóbora, batatinhas, car. £

ne dê rêz, garbanço legumes, frutas...
Disseram me depois que o velho ficou ter-

a^ rivel, quando soube que eu comi abóbora.
?_sc2 Mordido de cobra comer abóbora, é morte

4fr

_

certa.
Mas já eu estava longe.-.
Quando junho se aproximava, o padre

Agostinho recebe carta de d. João Ncry, avi-
sando-o de sua visita ao norte do Estecio. a
começar pela Serra.

O sr. vai, padre Agostinho ? — perguntei.
Mi vô, respondeu, distrahido.
Então eu também vou.

—Tu ? vás te arrebentar por ei caminho.
Garanto que não ; eu vou e volto melhor.

Cá é que náo fico —acabo na enxada para
toda a vida. (Continua)

Arnulpho Neves
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Quintino IVAvila e Silva foi positivamente
o sujeito mais interessante, que avistei neste
mundo. Quintino í)'Avila c Silva de modo ai
gum se confundia com os outros Silvas, os A vi-
las congêneres ou vulgares Quintinos. Este
Quintino penetrara na vida para ser curiosa
ereatura, excepçáo suggestiva, um pandemônio
vivo, onde redemoinhavam, como num sortilegio
funambulesco, os contrastes e a ironia.

Quando a Siuhá Rita, eminência em deli-
vrances, o recolheu, uma noite- entre as mãos
— madrugada de junho — o recem-Quintino era
um horrorzinho de nòs»*« Então. Sinhá Rita
logo escancarou os vitrais d'aquella vida:

—Empellicadinho, comadre! Ha de ser mui-
to feliz . . .

E, emquanto, esse millionesimo Quintino ia
sendo lavado, requentado em cueirinhos e fral-

liii
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José, Waldyr e AAamyr, filhinhos
do sr. Manoel Arantcs, resi-

dente em Colina.

dinhas de lã —pois que o frio fino e agudo de
junho arrepiava, lá por fora, as madresilvas nos
canteiros, Sinhá Rita, uma ruga na testa, debu-
ihava os vaticinios esotéricos que persrguinam,
como enxames ditosos, a vida d'aquelle Quinti-
no tenrozinho. Que haveriam de vêr! Haveriam É
de ver ! Que reparassem, por exemplo, o Ser- l|||||l
pinha, typo monumental e nem trinta annos ain-

da, mas. deputado, ser de onde escapavam ja
ctos fulminantes de superioridade, ostra do Es-
tado, e, todavia, empaehado de burric \ com
aquella presumpçái aggres9iva de doutor-bata-
clan . . . Que vissem mais o dr. Gusmão Netto.
desfigurante mediocridade com prestígios innu-
ditos . . .

E Sinhá Rita, escanchada num arroubo de
philosophia de parteira, mordícando alegremen-
te a polpa de tâo fino saber e de tão claros coi.hc-
cimentos, então explicava que tanto o dr. C.us
mão Netto, como o Serpinha, tinham vindo para
este mundo, heroicamente empelücados e assim
rolariam, fáceis e petulantes, por estupendos efe-
sencantos e destinos monumcntnes . . .

— Hão de vèr ! Hão de ver! Presidente, co
madre, presidente . . .

E assim, todo empcllicado, sem vagido, foi
entrando sorrateiro para este temeroso mundo
aquelle que se chamaria Quintino ITAviía e Sil
va, c que caminhando por esta barbara terra,
suavemente perdoado de aífl cções, triumpharia,
erguer sc-ia na urbs allueinantc do destino, co-
mo estupendo arranha céus humano do alto de
onde elle Quintino estiraria com ócio um olhar»
e entá >, estremeceria numa discreta repugnância
pela onda lugubre e horrenda de seres, que se
atropelam c se estraçalham no doido rodopio
dramatizante da luta para arrancar a Sáo Di-
nheiro um relâmpago louro e bem aventurado
da Fortuna » .?

Assim nasceu Quintino D'Avila e Silva,
quando as madresilvas, nos canteiros, tintavam
desoladas e friorentas ...

Esplendido Quintino. 0 pai, o Silva, para
náo escurecer de remorsos a consciência, inter-
nou o num collegio, onde Quintino g irgolejou o
inglez, cabriolou pela grammatica, tropicando
em todos os exames, cujos portões se abriam
para o deixar passar, porque não faltou a Quin*
tino a gazúa patriarchai do pistolão . . , Fez as-
sim o curso de humanidades.

iDominara a primeira etapa. Fm dia, empur-
rou o destino na tremenda aventura de uma car-
ta de doutor em leis. Certa mhnhã a aneuris-
ma do Silva arrebentou. Entáo, dahi por dian-
te foi um exhaustivo caminhar para Quintino
através os desatinos e as asperezas da aclver-
sidacle. Nem protecçáo, nem viva alma que se
enternecesse por elle. Teve, por isso, que sup-
portar, de resignação bem disciplinada, de se-
renidade bem dócil, o clamor intimo e deses-
perado. silenciando na revolta, todas as ciladas,
as desditas e a empáfia mórbida dos Condes

i
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4 esquadra que representou c
veterano e glorioso «Victoria

F. C», no encontro inter-muni-
ei pas com o «Estreita do Norte»,

realizado a 7 de abril.
—Um aspecto dos jogos.

O homogêneo conjuneto do <*Es-
trel/a do Norte F. C», de Ca-

choeiro de ttapemirim, que obte-
ve duas grandes victorias nos

dias 7 e 8 de abril corrente, con-
tra os clubs « Victoria e «Bangú»,

desta cidade.
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IN MEIYIOKI AM
Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano

J
Falieceu o commendador Azambuja Suzann,

no mesmo mez cm que nasceu e no mesmo prédio
térreo onde residiu, A rua <lo Rosário n* 34, antigo,
eactualmente ns. 25e27, em frente ao inicio da
calçada ou escadaria da igreja de 3. Benedicto
do Rosário, prédio que. pcl i sua posição, bem
como a escadaria referida, devem ser desa*
propriados, nAo só para o alargamento da rua
do Ro9ario, em remodelação, como pela urgente
necessidade de uma travessa dessa rua a do
«Oriente» (antiga entrada principal do Reguinho).
e9te fechado para sempre, sobre canos de ei-
mento armado, correndo, seguidamente, o gran-
de aterro desde a ponte da rua do «Oriente»,
na sempre memorável administração municipal
do progressistp governo ne Cleto Nunes Pc-
reira, de saudosissima memória, e aquclla-ater-
rada, com a desapropriaçAo da antiga ladeira
de Pernambuco até a «Ob-a do Batalha», so-
bre o mar, durante a nAo menos progressista
administração municipal do dr. José Francisco
Monjardim, actual director da Escola de Apren-
dizes Artífices desta capital»

— A primeira biographia de Azambuja Suza-
no que me foi dado lér, salvo noticias dos pe-
riodieos dessa época, datada de 26 dè agosto
de 1873, doze dias após o falleeimento do gran-
de brasileiro, trazia a assignatúra de J. J F,
Maciel, tal extrahimos do «O Espirito-Santen-
se» de Victoria, em sua edição n. 258. de 28dè
agosto do referido anno-

Informado pelo illustre octogenário sr. co-
ronel Antônio Pinto Aleixo de que o dr. José
Joaquim Fernandes Maciel era bacharel em mm-
encias e letras formado cm Paris, e que foi seu
chefe quando administrador da Recebcdoria Pro-
vincial de Victoria. mais ainda, ser natural da
Bahia e extremado amigo e protegido do sau*
doso conselheiro Osta Pereira, conservador e
devotado as causas do nosso Estado. nAo du*
vidamos dar na integra a biographia referida,
a qual era a seguinte:

«Repousa em paz, sombra veneranda !
Dorme ao^amparo do templo nessa raan-

sáo serena dos mortos, onde encontraste abri*
go contra as vicissitudes da ephemera vida des-
te táo falaz mundo 1

Nos fins do século passado vivia na fregue-
zia do Campo Grande, no Rio de Janeiro, uma
família abastada de três, que entregue á admi-
nÍ9tração de um estabelecimento agricola de
sua propriedade, praticava virtudes que para
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ella eram encantos e serviam de exemplo aos
seus dignos filhos.

Eram José áâ Silva Alves e sua \irtuosa
esposa d. Clara Maria de Jesus, que no seio da
paz domestica viam sua felicidade na educaçAo
moral, religiosa e intellecluai de seus filhos,
felizes frutos de táo abençoada união.

Foram elles os progenitores do e.ximio ei-
dadâo Luiz da Silva Alves de Azambuja Suza-
no, que veio á luz no dia 20 de agosto do on*
no de 1791 no cspectaculo de puras virtudes,
em que sua alma inspirou se.
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Cio vis e Clarice, fí/hinhos do pharm a-
ceutico Agenor Paixão, residente

em Colina.

Como naquella época a educaçAo da moci-
dade estava por assim dizer toda concentrada
no clero, o joven Luiz teve de seguir seus es-
tudos literários no Seminário de S. Joaquim, des-
tinando-o seus pães ao estudo ecclesiastico.

Ahi revelou logo o seu precoce talento, e
esse amor ao estudo que nunca mais o aban-
donou e que serviu-lhe de gloria, tornando-o co*
nhecido entre os seus concidadãos, a quem foi
útil.

No periodo de seu estádio no Seminário, a
aula de Chimica dirigida pelo dr. Gardímer teve

W*£»H*";"* '"' "--"
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Senhorita Maria Ramos, fantasiada
de «Gaplâo-, numa festa de caridade,

nesta cidade.

a honra de ser visitada em 1811 por D. Joáo
VI. perante quem o nosso jovem seminarista
recitou uma Ode de sua composição e que foi mui-
to applaudida, recebendo o jovem autor pala-
vras animadores e de elogio da parte do Prin-
cipe.

Nâo era para a vida ccciesiastica essa
grande intelligencia, que em circulo mais am-
pio podia alargar se.

Terminados os seus estudos nesse mesmo
anno de 1811 veio para esta cidade reger a ca-
deira da lingua latina, entregando-se á educa-
çâo da mocidade que deixou para seguir a car-
reira de empregado publico, entrando para a
antiga Junta de Fazenda, onde exerceu vários
cargos.

Em 1821. sendo eleito deputado âs Cortes
de Portugal, o espirito-santense, dr. João For-
tunato Ramos dos Santos Pinto, lente da Uni-
versidade de Coimbra, a este entregou elle uma
Memória impressa na Bahia, em que com muito
saber e belleza de estylo expunha e desenvol-
via muitas idéas sobre o melhoramento desta
Província, idéas das quaes muitas foram con-
vertidas em leis; o que honra a seu espirito ro-
bustecido nos severos estudos scieatificos e nos
aprazíveis das amenas letras.

No meio dessas oecupações administrativas
escientilicas, repercutindo nesta Província o mo
vimento político de 1820 e installando se o go*
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verno provisório, foi elle eleito secretario des*
se governo, logar que serviu desde I* de mar-
ço de 1822 até 1824, quando foi dissolvido aquel-
le governo, sendo conservado no lugar de of
ficial da Secretaria da Presidência até 1829.
obtendo então dispensa pelo seu mau estado de
saúde.

Por decreto de 15 de maio de 1838 foi no-
meado thesoureiro da Thesouraria de Fazenda
desta província; e pelo de 18 de novembro de
1846 inspector da mesma Thesouraria, lugar que
exerceu até 13 de fevereiro de 1856, sendo por
Decreto dessa data aposentado.

Em 4 de junho de 1860 foi nomeado inspe-
ctor da Thesouraria Provincial, servindo até 22
de Março de 1867, sendo entào demittido por
um imbecil, que administrava os negócios da
Província.

Além desses cargos de nomeação do go-
verno exerceu outros, talvez mais honrosos por
serem de eleição popular: foi eleitor de paro-
chia; Juiz de Paz e Deputado Provincial, mos
trando sempre o seu saber e o seu nunca des-
mentido zelo e interesse pela causa publica.

O governo Imperial foi munificente para
com tâo distineto cidadão: condecorou o como
Habito da Ordem de Christo e com o Oíficia-
lato da Rosa.

Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzano
foi um vulto proeminente; os vasto conheci
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O garboso Newton Hugo de Freitas, cem

3 annos de idade, filhinhe do nosso
amigo e representante em Calça-

do, sr. Sebastião de Oliveira
Freitas.
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mentOS de que deu provas exhuberantes, revê
Iam o grande cabedal que havia adquirido na
pratica dos negócios e na gestão administra-
tiva.

Os seus trabalhos literários tornaram seu
nome conhecido.

Além úa memória que falamos e publica-
do em f:821, escreveu e publicou um compen-
dio de Ortographia: Orlando Furioso, traduzido
de Ariosto; Compêndio de Agricultura, pubii-
cado no «Auxiliador da Industriai em 1834; Di-
gesto Brasileiro; Guia do Processo Policial e
Criminal; Código das leis e Regulamentos or-
phanologicos; Compêndio de C.rammatica Por-
tugueza; Repertório das leis, regulamentos e
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4 senhorlta Oeny Ferreira, nossa
assignante em Baixo

Guandu.

ordens do Thesouro; Compcndio de Arhhmeti-
ca: Selecta latina, traducçâo dos f e 2 tomos,
Capitão Silvestre e Frei Vellozo ou A planta-
çáo do café; A baixa de .\Othias, Braz Gomes
e a Inquisição na Província do Espirito Santo-
Memória histórica de Maria Antonieta; Viagem
do Papa Pio IX a Gacto; e as inéditas, Traduo-
çáo do Compêndio da historia de Portugal porCatella e Santuil; traducçâo das Odes de Ana-
chreonte, do Apologetico do Tertuliano, da Ilia-
da de Homero; e outras que perderam se como:
Ode á Restauração de Portugal offerecida a Ü.
Joáo VI; Ode á prosperidade do Brasil; Canto
Heróico á nomeação de Francisco Alberto Ru-
bim para governador desta Província em 1812;
Drama-Portugal e o Brasil representado nesta'
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O or*.™ jogador de «foot-ball» do
«America F. C», sr. O et avio For-

raz, que obteve maior votação no nos-
so Concurso sportivo, recebendo,

como prêmio, um relogío-pulseira da
fabrica «Longines».

•> *

cidade em I8Í7 na oceasiáo dos festejos pelacoroaçào de D. Joáo VI.
Em política era conservador monarehistn.

mas soube sempre conciliar a política da auto
ridade com a da liberdade.

Quanto a seu caracter, a vista das virtuo
sas scenas em que por assim dizer foi infai-
chaclo logo ao nascer, era de grande austerida
de: deu exemplo de coragem cívica na luta da
Independência; dedicação devotada pela causa
publica; sem cálculos de interesses pessoaes;
simplicidade de costumes quasi republicanos;
sem luxo em sua vida privada nem na publica;
probo á toda prova; sereno nas maiores adver-
sidades; algum tanto duro na franqueza de
admittir sua opinião; amigo devotado; bemfase
jo; eis Luiz da S-lva Alves cfAzambuja Suzano
que nós brasileiros não soubemos honrar devi-
damente !

Coincidência notável I Esse diatincio cida-
dáo falleceu nesta cidade aos 16 dias deste
mez de agosto, no mesmo mez. em que abriu
os olhos á luz no dia 20 de agosto de 1791 !

Deixou sua esposa e filhos na pobreza, mas
em pobreza honrosa, legando-lhes o seu nome
glorioso que desponta através de seu túmulo !»

Proseguiremos.

J. c.
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Vida sportiva
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Prédio do sr. Antônio Sobreira Sobrinho, recentemente construído na praça «Santo An

tonio», a parte mais commerçial na cidade do Alegre.
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W SERVIÇO DE 7BANSIT0 (Posição neutra)
Victoria, a nossa bella e florescente cidade, vae ser

brevemente dotada cie um dos mais perfeitos systemas de
apparelhamento policial. Com a próxima icforma da nossa
Guarda Civil, tarefa de que se acha incumbido o sr. Mario
Ribeiro de Castro, inspector chefe da Gaurda Civil, de Sáo
Paulo, e ainda com a adoptação do material necessário ao
serviço de policiamento, passaremos a formar ao lado das
mais adeantadas capitães, cujos systemas policiaes conhe-
cemos através de illustrações e do cinema. O material a
ser adquirido e installado consta principalmente do seguin-
te : Ambulância para assistência medica (policial e particu-
lar), carros para transporte de presos, carros para conduc-
ção de força, motocycletas, signaes semaphoricos para ve-
hiculos, installaçáo de caixas de avisos policiaes e hospital
de prompto soccorro. Todo essse apparelhamento, ao lado
de uma acurada instrucçâo technica policial da Guarda CF
vil, disciplina rigorosa e organização interna da Corporação,
adopçáo de novos uniformes, selecção dos candidatos e
aprimorada educação physica, tudo virá concorrer para

completar o complexo mechanismo polici-
ai de assistência e de segurança publica.

Não será optimismo adeantar que, alem
dos serviços certamente efíicientes que
j eráo prestados á população, a nossa
Guarda irá impressionar verdadeiramente
pelo aspecto girboso com que se apre-
sentará na via publica a nas casas de di-
verse} es.

Sáo Paulo, ha dois annos. náo possuía
Guarda Civil. Entregue a tarefa de orga-
nizaçáo e direccão technica ao dr. Anto-
nio Pereira Lima, moço talentoso e pro-
gressísta, dotado de invejável capacidade
de trabalho, a Guarda paulista surgiu,
como por encanto, para maravilhar a to-
dos com a sui magnífica apresentação e
efficiencia. Tomando por modelos as suas
congêneres londrina, berlineza e norte-
americana, conseguiu o dr. Pereira Lima
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(2) SERVIÇO DE TRÂNSITO (Diracçào â Ir anta)

maravillhar, com a sua creação, os próprios ingtezes, ai
lemáes e norte americanos. Hoje, n;lo ha quem não tenha
ouvido filar ncs ^giillci» de vcão Pcuío» Dos meí-mos
disse Lloyd George, na sua recente visita aquella ca
pitai : «Imponentes como os londrinos, muito mais elegan-
tes, dizem que mais efficientes !» Jinarasadasa, o celebre
philosopho tridií, que ha pouco visitou o nosso paiz, excia-
mou num arrebatamento : «O ideal seria que fossem tão
bons, o quanto são bellos !» Uma grande caravana de tou-
listes argentinos, de passagem da Europa, assim se mani-
festou : «En ei Brasil, Ias três cosas que mas fuertemente
Ilamaran nuestra atención, fueran: Ia naturaleza de Rio de
Janero. los rasca ciclos y Ia Guardiã uibana deSan Pablo.»

Assim, pois, formará Victoria ao lado das mais adenta-
das metrópoles e sua fama echoará longe. E estamos fran
camente de parabéns, pois o novo melhoramento, conse*
quente do nosso vertiginoso progresso, attestará a nossa
perfeita integração no mundo civilizado. Será mais um mar-
co glorioso a assignalar o governo do dr. Aristeu de Aguiar,
mais uma affirmaçáo de trabalho fecundo do dr. Mirabeau
Pimentel, d. d. Secretario do Interior, e do clr. Fernando
R^bello, operosissimo Delegado Geral do Estado.

__B _PJÉfa_i?^t*i»iv__ . ^^mÜI HJÉ%^
flfll mW^W.' '-'™ flflkutt£$MÊíí- ««. — A»Mrf58Ftt—BB. BBfc.

JQmwWmZi'dm\ ^^lfl_|__1___^ ¦ : ;¦ ^^-í^í^BHÉI M Bk.
_BT_flB^-__cP^\flflL % ^a\W BflflHB*- **^Ml«Bfl_fll ¦^B^*«L.f_^fl .^.^^

*^Am\W'sAmmmmW '•'. flfl__flB1 BBBflflflfll Vajflfll «¦Bk'Ar'AW' ¦ ''fl ití*^! B^?fl Bw' l»Lá^^!^fl_*B ^»_P»Tta - -Am^mt Bt
^fll BB.% flflEV fl fl* uL-ttflrfflflflB BVflflaBflflflfl Íbt^

*k ^^^T V^^F ^Rf _T __H__? _fl fl BBAfll Bfr

flf flflV KK>-:'1«Sjjjfl BB ¦
V''" flfl BR' fia—flBr.aá'*- flJBKflfl BV

I ^fl fll |b - --'^^Bfll Hb3 BB
, WKgmMf -uáú B_H mW*Waa

BJ"' ^IflT' ^_T^flfl aBflflfllflfl BB
I __':-'' _w 'AmikmWwSi Bfl

í-ÊÊÊÊÊIÊaW: fll B.R ¦].<xc-x.^*Jf _flfl?','->'*}flfll Bfli, —L.jl JKdmmmmbs-á-.-.W^mmm M- F^W^K'-'-m ifli

, twÊF&mmmmWm W
mm' ''"-flfefliJfl'' J -flfl BB'-' 

'¦•-gBB B»F''flfl

' VAfll ^^kd__! _>

ifli^ W\^r

CHAPA NUMÉRICA

%Mm Hk^kV ^B _K» -—1' r" f-" ';•' i- iiWí mS-i.íAt Bk^k.;''B B%_r * i&|X '

'^j^iW^aH BP-flfl 
B»'' flfl BB"A''£Mm flB B. fl B'

:--¦>..^'-'-jip^»BM»TaBl l^lf flfl BIP^ '*' »JPfl*.; Bbhhhhhhhhhhhk'
''íSí^P^JBI EnÍB**SH ¦

;< '"aÍ^^mJ ¦ flB fl _B"^S^^Pfl I :lflB 'II I

> ^rffl^fl flfl fl ;Mfl fl fl
t.-i:%» aaStPã^S B fl_[ flfl

t^lMfll B Jfe? ;1 ij I
P^aBflflflflflflflflflflflflflflflflV * :iP^fl BISflfli fl ¦"¦¦¦¦ ' ¦¦¦M8B«Paiflfli
P^^II^^m fl^ _| flfl fl í*^JP'' ¦ Mf»*B

-'::^fl HlB _?fl BV^I.fll Bfl I 'tMI__fl_P:lIflJ flfl flBW I-^Bi '',;*:''_B

,*í^^3 | flj ^L ":_fl™* ^_i
"aB. bb 

fl Bb '*^flflp^ ^^^1
¦Hfl B flfl jflr fl* fll fl fl _Éfl L - Ífl^sS^flB BB Bfl BB flfl BBk-S^ÉIfV_¦ fl HaF^ M"^1 fl BflflflflflflT flflB_fll.: :Jfl Bfl ^B ^fl flflflflflflr^flflflflflfl

^i ^P"""' i^AflflB II _B B

¦¦ ^B Ai Bfl ' ^^^Bflflflflflflflflflflflflflflfli
TH H'^B H ^.m^^L mm

.. ^y^ifl^fl ^Ljf B
x- .vSSÉÉÍtóSâÉÉÉI Bafc.^^^*P^fl H

«flfl HV*9PJfi7aB^' ^~^fl BB

ak^sÊ^^^^^aW mmtá£5 Hfiâbi' ¦ - !•: '^-'^^Sflflflflflflfl

BflflB Bs^i' ^'Iviflfl bB

Ey^il!flP*<lÉL "Jj^i^wiiyiMBiB O^f^ NM^

¦¦:.•*¦' J^flflflflflflflRPP^^^ÉP^PPíl
..Xy^. -•¦••jp, -.^^¦.¦¦. '"^^^ 

flB fcZajfci ««#*.«« flW

•'Bfl ; flHBfllíP^^ í
fl wÊÊÊÊÊÊkwÊÈt^.

JammmmM mmm^^^W^f^^^}-' >flflB__^^«_B BBn^i^l^a^^^/'' '-^ I
_P m^LWmW*$ÊÊíffi»:- *

^AMm\\mmmmmm\\ WW^'*'''*''
4M_B JpK^illA:__| PB^^
fl^flflflflflflflflflflflB.-^^

£ ¦ " ' - ''' ' 
f.W.v :v v V. ¦ -- : '...'. ¦ ¦ -¦ >' ¦¦.. ..

' ' "" "" —' '" •"  ¦¦ in .Vinil

POSIÇÃO DE SENTIDO:
(Instrucçáo tranceza)



A GUARDA CIVIL DO ESPIRITO SANTO sua oroan12*ç*o MODELAR

f" ¦'ii-iii 

i  i .. . ____.._,.„__. ..
jj^^M^iiM_M____________flflflfl___fl____  —„i .,, „ ,,,

.-'-„—__!_—.

mwmmw^P^á m\
mw^xvr'' _fl _a

»*• -J" -^-''' - -¦ BBB-- --¦¦-"'- ¦ _b__P' ... ¦bkk.^I S_k?--^_ ''/i"jmj ___^____ ¦ •Tr' .*. .----*- v__flív -A- .i- fl/ ¦__ b_k~4_B__S>!9_1I' ¦/'.'V;"¦'¦"-•' _H»'-',> fl__flL ML ___¦_£_¦ ^____^__T ^_. —___ ''•'- _^Bflfl__tL. ^ -Bfc- - -xi,WB.*í' .;».,• ¦ ¦ . .BBBBflflB—gflfl_gPiMil —Bar 1
í^%- BK W - |B *i flfl—k^flflr—h *ifl^^HBfl^_ -<m. ¦,¦ Yajf «sJríyr'. ~'4K<3- ¦ ¦__» i .«i -^B^Cmj_1_ «

IB ¦'•-'' ^_E : ' V%d^l flr^^^^^^^PflW^ Y^aa*' J._—... '^y_?. flfl

__C Ml *^y •• wÈvtcKm*' m l___fi
|K; II 1 V:' —— ;*^t "jàr^ ^ifl'-^^?^

I- Brv- flflf ^p*' Bufl^^^1^1 ¦ > ¦

II -''>''_^MM|j^L ,__! ^_. ^vÊÊÊi Ssir—I 1

fll f fl :-y- I

I' '• || f^i''- fl lt I

IP :' Il _V ¦¦¦'-•'¦¦''' I¦b > II _W f, I
¦_§' flfl _v I I

Ifc __f H ii. !____. ;ííy_I kM*Y::í: - Bfll. ^fll fll •".« Hi BÉfc»*»-- __¦_«£&
__by.v _B M **—. flí&Y __ __9__fl II i .^ IB- I

_Kí •¦BB»» ilfl: ( fl_R m. . llfá .Pi Ü_BEv$* ¦ __H ___K w_í-" ¦_! __¦_____?> ^^^^1 _Hfl_BL^_<*-•' IBa—fl ' fl--—— V_£- ' " _H _Hk'' ' ^^^BBI ___39

¦N H ja ^_il 11 ilitt>^ .' ^_B |:.;_P'--' |í| _^| I mmmmmWWÊ^m^ '¦¦ 11 IBM' _H í ^__ _¦_ _f H_^ ^«fl_b^ }Y 1SÉ
¦Mi" ¦__ flflk ''-'' \- _¦ BT fll ».>.'-:flT~__:. :¦ J 1!_P";' Ha ^_L __l ¦_¦ ¦Lf^Sx í __1 BÉT'
^H.^:''' ^| fl^^flA..vW,.MiUi;iUi^ijjA  m- 

^^^^jj^J W^^m^S'7^0^áS0i^0^^^^m^ÊÊ _^P^K |dj ¦T__fl___|
^^__H_ ^^^^^^^1 _Bt ^Hfl L_B

^H_____. ' ^^^bP^ lOl ^^al ___ I^^ H_IÉ__Í#S;&^^I_^ '- ¦¦¦^fâfl r^ ¦ "'-te 
^<ai«#ÉlÉÉÉÉP^^M _H_j_fi_ia__c v *w¦¦ ^b_____; * ¦%<' i. ^__MH a_r - ^> /^-tó8Sí^í_^^W<^^S^^^S"-_i __P^^^ fl_É_--_l_P ll^l^Ssiii^

^l~~~| ___MrBa_r^~l _~iiAM_rroiMil IP^^^^~B flaZBPflJ flfl Bp~^
l^*iiáM.»i->/;^w;^, ,:_a_>*i—^„i,,_.iA.N..';;-;Y>'-..-:. .. ^;. vY7^"^^WBWBBBawfla~~^^^ V>:* """""" -'"¦-"—¦rv--J-V-lii;li,'-irl i.,li i , .... u't-.i;-.-YY Y V- ."¦''..,- . .í

>^BI L fl fl>f^^"*~**^l _ET**7

rMggjigflff^ _9 _K k^ 3 __r " _H

^^^^^^^^____nra ____m^b| ^K- :íS ^^^b ________________¦

':IPII II ||yh-j.- '•vWflSIjl _V^_H _B_&..J___i_-__^j_H _H^^^^_B_____T I ^1 ll-<_lK-Í
>>?_^a| ^a -v -'Sal B :__ H B

. . '-'a^^raB_ __k ____! I ._____¦ ^^_i:>^^ fl -ja_[ S afl¥______H. «m^__ T_2fl B flfl flfl.¦. ^%_mMA_iSaBBBBBBBBBBBBB. _a_^fl flB sfl___B '^_l _Hr^^^^sl^^Hl ¦ l__í fll
I^f^i__^^^^^^^^^n_i^-_i _H J—lll; '^_l

j'Qw$ÈÉm. m í_H fll^m.'.,.- H <'J^_^_l _H _H

i * III

•' .v^jH ^K _^| ^i
r -:^i^a—I Br^^^^^l

y^ b____bbI __*atfl_w^ltpJafeM _HiB I

:^S _fe_B m\ fljflflF. SjjI^p^j'^iH II Bfll BW^^WvT%Pl I
li ¦¦ _^Èr'* ____¦

^ll*$__ fll __-. • ^ad| H

:w^*m I f ..__fc.___l _FbI

B _-ÉÍII ^_l I

$Ê'J'^ f|fó8afflBI|||Bip^^
WÊÈÈSÊiÊÊilÊê' laB I

I^^H^^gífig^j^flwBj l^_I I

^^¦^ Bál^B^^^^BJ ——ÍLj

P^^F^^^S_i_S^ - ssHR*^P^S5!Pb| ^fa^3__fc>^*;' ¦;- ¦ ¦.. ^---y—<g,^ -. iií.^p^^rT— màwam-* -:.v.
r y .-' ^^^jH KP^' ¦''-•'¦:-.

^•'¦'i,^^B _H^' ¦¦•;t';

jáÉBB ^^^_____l

*"' ¦" '—'—- ¦!¦ „„ . , ,; 
- •:.:•> '¦'¦¦

KivY.v:<-;Kv ¦¦\ii<^-»< ¦¦-¦/¦•¦¦ >--,-..xé0^^ ¦ "'¦ ''*&í$iíjjL 
_^ámr^W ¦ ¦¦i-.i-'í'í-_flaÉ * ' 

' ¦»* J1

B_k_^at jb" 
^^W 

_*'!•<. íl^a^^^—^—aawflBB JA.^-.. ,,.' -'..v.-^B '^fer

¦-'.-' ... .. _i;. ' -^iiSf - *.? jP *_^_B_ _^_W. ^^H ____k fl^fl__^ll HraflL _^_l _lw*íííí*?Vi'.¦' _í ,_ÉP^^^B_l »*M^'J

fl.' v ¦'Si'.-.j>^^v^v^y -^ y'Xiicv_5fljw^v^flfer"SBMBFSBfljQpB_' ^^^BHoqI HP^Hl ____b pK^flBn I^IEBâ£d2flH^Btfa H i^ii^, '¦¦•.•..^^-v -*-,4

IÈJs^§fÍÍiiÍlÍ£ÍÍl^$JLkl^ 4>' A^ííy _^ ¦E_~,''''''"v'-'----''---|?__._IÍ ^^3 B_^^ _fl «Il ^"*«Wu I

_*] Bw _i B fl^ BL. 1| U«_____?S __r__i __Tfl_l __P^ y^_I _^_^Kfl__K_.' 
' ""'vS^T—l _^_"^^ "¦ mm __l'l ^____

______________________________K a^| _^b3^^.^^I _^_^^9_9^^^_i_X^B^ÍmÍ^_^^ y. _áa__l __l I TH __f y^-.^...
¦H __¦>' 'fl—'^a____l^___________Mfé^^^3'?KS_—_M_^ fl W____É______l W BB ^**«L.

_K' __^__ ___S^' '^•_a^^«K^«á¥:^^K IÍlP^_É_Bflflí(((^^S__ —tfPP^te—^' "''''^PÜB ^***a
__L__bvB_I ar- __^B ___F.:flB __B^*;iffl^^^^ "y^s..':' -«i.

_WB______E_^^^SW_U_8w_N_3__l |f . -x_H Hfc _jfl_l KMÉaBW^w.^$SS^OÍSw£r-%>lvN_S—JB^j—flB ¦ JkB^_I __L_:'_^___i__:. '''{k-'~
BBB Bftjjpy^^BÕ [Be _ '" Y.ífli Btaa BKS8I MmBSm5_8B^íÍBS Bi fll»fll BL j:
fl IP^ ifl Hn_^^fli C^^^í B^.v^aas K^-ia^raB bUbbi ¦ flflV_E_< BH^^^v '^t.

¦__. ^. m _n^fl__fl__*^"flfl_. ^fli B^_i aa^—b»_i flfl a m __e ~fl b»_s^a. t. Y~a_.:--..~¦"•fl ——flfl • ~I ¦/ f 'flJ——-_ ^^^fe_ ^I B_K Bfl m ¦ Ifl . ~BBÍ— ^*^<^v**"^ií;—B AflBBL ^^^_Ml ~I Ia 
Ull ní 

~__$&.
iflHiífl B^b^^^^wàl ¦ ¦ __¦ B^ flfll ' ^fl^wS-Sií.: . w

¦:'-™J If^fll Bfll^tt;^5 IBMm^^_j_iiil__-^ !_¦fl Ifl—B Ifl vi ¥ mmÊmki.
%1_K—_^ __^^fl___l k^^3 I» __" I -V__y*_r VJS^_

'-v'::"»'Y'-:''"'. vvií'ís> .-íy:Y'.' v' *¦ ^ xwíuS^BBafl^Kíis^Bfl^ft., :'.l:. *__ K&::$¦ífe-V'' v' ^ ¦ '¦ ¦ ' ' 
^wBWBII^_SJ^___^M__fl_-Bi; ^ ',: '"\ M BB_____fô

íc;y^:'y 
'¦-¦¦' *}vi<''',0. - "/•.>.'-''' x >*í>s^ ;-::^'^>^^^^^^^8l8_^*_PJfl__!-'f. . _H flW

Y'::..;#', '-.,:.,.> Y Y ' -Y:.rv:. * ;-. 
' V,^^^^BjÉplB^&_ \__ I

"^ ^5 '\'-.'.' "¦*¦ '' ¦ ^~~a» *t ^fljjK^\^^fljh^MiflfflSBJHBMF

1 ."^.^* ^n^in.i.'i^.'i^ ¦ ¦ ¦ ¦ ^. in ¦.¦-• ¦ .'.s" -^ 'Av,svcwlalaBaaH6v^>v, &111 ¦¦* * "*"•*•¦'¦ "'¦'—" '¦ ii Y ;lu : _T • 
, ,„ ; i.-- ¦¦'•|>:';,;',^'j^^^^W-y: 'W '¦ v:'''' 

' ": ' '''''''' ¦':¦'¦¦ t¦~T.ju-a—¦ a_i_^v.. .a,,,,. i«^M|iá—j^Yt

t~ CAIXA DE
A VISOS PO-

UCIAES

(aberta)

2 - GUARDA
INTERPRETE

3 - RONDANTE



¦"'¦'Smm
,fV > .

t:-.'*.";

'*.''

k | fl|

""*.

JA...

li SSSll • I II II II 11 BC3 H'Germano Gerhardt
i 3^ Rua Jeronymo Monteiro, n. 21 «$%

fl? fl|

VICTORIA
j^M^aM&vW&uM ¦

I
S

&,'¦*

Armas e munições, Artigos
dentários

Material photographicoVictrolas e discos de todas as
marcas

a*
••J*iA

tf?

¦ I II •I II

Instrumentos de musica
Cutelaria e ferragens finas

Artigos para presentes, Bicycletas,
Filtros

Livraria, Papelaria, Typographia
—^ SSSSSS I I SSSSSSstMi Mi
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AU BON MARCHE'1 jbrüzzi CIA
ir-

FAZENDAS, ARMARINHO
E PERFUMARIAS

POR ATACADO E A :.io SE

Bf
Preços sem competidores I

Successores de GOMES <& BRtJZÈl
FABRICAÇÃO DE VINAGRES. LICORES. XAROPES,VINHOS DE FRUCTAS

e seus congênere* pelo* processo mais hvKicnico».i n,nmercio mi grosso de AGUARDENTE E ÁLCOOL(•rande prêmio na Kxposiçffo Internacional do Centenário de1 TU e (tiptomo -dg honra do Instituto Agrícola BrasileiroTELÉPHONE, 110 CAIXA POSTAL. 3835hnd. telegrapbiüo; DISTILLAÇÀO - Código: RIBEIRO é
M. Ibrahím & Filhos

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

r
postal 3SOS

End. lelegraplilco IBRAHIM
VICTORIA <» E. SANTO

ttUML, _ :

TT rTTTTTTT-ri 1 I I I li i i | y nTTTT

CASA LIBANEZA
DE

Bi criara & Saadé
0-

p\>í

At revistas, supplantando jornaes e livros, sào,
hoje, no tumulto veloz da vida moderna* o ideal

em matéria de publicidade.

Completo sòrtimento de fazendas, modas, per-
fumarias, chapéos, calçados, etc.

Especialidades em artigos finos e fantasias.
Preços razoáveis

R.DERONyMO MONTEIRO, 9-VICTORIA
iiiiimmnTTT ......... ¦ inmimim: •••••••••••••••••«

li II M% IICasa Allemâ %v\ t^SC I I «SSSB Xm

DE
«ra

8 BEtoíARDO BORGIDA

COMPLETO E VARIADO
sòrtimento de casemiras
nacionaes e estrangeiras,
roupas feitas, calçados,

chapéos, meias e artigos

para homens.
BW,!,. finas e cbkjgaf ,toôk.<de armarinhos. - Cutelaria fina importada directamenfeaa Aiiemanha.-Vendas por atacado e a varejo,

RUA. JERONYMO MONTEIRO NA 7
VICTORIA _ •_ ESTADO DO ESPIRITO SANTO

¦ — m l *|g 11=== = II II ^Mi II

¦¦•¦*
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COM DIREITO A PRÊMIOS
*-..V/.',';í'i-.-.^V»».,(> tf

m*

Hffir *'

<ft

fl)*

a correspondermos á gentileza dos quen a «Vida Capichaba», resolvemos ins-
Para

assignarem
tittiir os seguintes prêmios, que daremos aosnossos assignantes, àl o numero deiles checar «a3000, sommadas as contribuições dé todas askxahdades em que temos representantes:

prêmio de l:OQQ$000
prêmios de 500$ooo

5 » k)0$0(X)
# » »- ÍGO$000

. numero de assignantes fôr, apenas, a>f prêmios serão os seguintes.
I prêmio de í:ObO$O0Ü _f » 5<)0$000 «

2 prêmios » 2oo$0Oo
4 » 10O$QG0

Af proporção cjtte formos recebencíSb as~signaturas K A RESPECTIVA tMPORTANcS

Si
2000,

i ti irtfii I; fi sirftii

para este anno, faremos publleal-às na nossarevista, precedidas dos respectivos números dostalões-que serflo premiados, si combinarem comos 16 (serie 3,000) ou « (serie 2.om») prêmiosmaiores, respectivamente, da Loteria da CapitalFederal, que correrá no dia 2 de maio próximo.Assim, os nossos representantes e assignantes
poderão acompanhar facilmente o movimento dasnovas assinaturas, verificando quando cilas ãt-Ungirem as cifras determinadas, com direito aos
prêmios referidos*

H^ n l,razo para o recebimento des-
rn; mmmr sss assinaturas, com direito aprêmios, terminou em 31 de março findo.

«>n*n„!.i- k'3-28 de fevere'ro os nossos Repre-sentantes já haviam conseguido as seguintes :

NOMES DOS ASSIGNANTES LOCALIDADES

m

i %

A'.--

S*.

m
_»'¦

(%;&

K

»¦,

Bife'

%;¦¦¦:

."! 5.

461
462
463
464
i<>5
466
461
468
469
47()
471
172

473
374
475
476
¦177
478
-179
480
481
482
483 v
484
485
486
4(57
488
489
4(>0
491
492
493
494

,s

497
498
499
50o
5( 11
502
5t )3
504

3611
3612
3()] 3
3614
3615
3616
366
367
368
f>6l
354
Wl

2982
2983
3134
3026
1268
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978,
2979
2980
2* >81
2161
2I62
502
504
505

3027
3028
2804
2805
2806
443
442
444
301
302
303

2001
959

André Borok
Joáo Curcio & Irmão
João Venturé Reis
Jacolino Jiorok
D. Ascendina A. LealSérgio Leal
Rodolpho Paulo
Mariano Pereira da Cunha
Jo.se Polted ,Francisco Vi a n na
Dr. Oscar de Andrade
Sebastião Rocha
Judith Nascimento
Zita Mruzzi
João Manoel Machado funíorJoão Hercules iMereon *

prsmi de Mpraes
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
G. ROUBACH & Cia.

Importação
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perimnarias Unas, instrumental cirnrgíco
e escolhidos objectos de ioucador

Serviço organi?ado para o fornecimento
immedíato, por atacado, a qualquer

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

Commissões — Representações — Consignações
Rua 1° de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo
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TEIXEIRA SILVA & CIA^

COMPLETO SOKTIMENTO DE LOU-
CAS, PORCELLANAS, CRYSTAES.

FERRAGENS, ARMARINHO E
DROGAS.

SECCOS E MOLHADOS
Recebem gêneros do Paiz á consignação

Telegrammas : JARRA

Rua Primeiro de Março, 8 e 10

Victoria E. Espirito Santo

"' T f-Tfi- I- li Híl» I iWWIm^MLl^jMUJJWU—1 iSORTE ?!
M «Credito Popular»

Sociedade de sorteios

A preferida pelos espirito-santenses
CUMPRE RIGOROSAMENTE O SEU REGULA-MENTO E O REGULAMENTO FEDERAL

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

TEM 0 SEU CREDITO FIRMADO
ENTRE OS SEUS ASSOCIADOS

Inserevel-vos Habilitai-vos!
Avenida Caplchabu

(AO LADO DO CABO SUBMARINO)

VICTORIA

I

J
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- 
Armazém »-l p^ ¦ Ferragens grossas »

« de seccosc molhados \J030 LJClIlcl por atacado. »
Especialista e Importador de aguardente, álcool e mrqae em alta escala. »
Endereço teleg.: DODAbbA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315 »

g 
Rua 1- de Março, 12 -VICTORIA- Estado do Espirito Santo I

:A

Nossa» publicações sáo gratuitas, em vista dos excedentes negócios, que proporcionam m
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Tiradentesl Cômplelaoa;seÍ neste anno de 1929
cento e trinta o sete annos que te deste pela
nossa pátria, num holocausto sublime, como
resgate de urna divida que ú&o devíamos.

Ila cento e trinta e sete annos se repetem
de todocoraçâ), de toda bocea» de toda pen-
na, sempre renovadas6 orações de amor e de
admirarão a tua gloriosa alma de batalhador do
Ideal, consagrando te proto mariyr d£ nossa li-
herdade.

E nos arrebatamentos repetidos por todos
essesannos que já se vAo -alongando, nâo vae
ainda o tributo devido a ti pi Ia nossa sinecri-
di^de insatisfeita, porque a tua obra foi maior
de uma só vez e vale mais (pie todas as nos*
sas manifestações repetidas*

Desde o inicio da minha vida eu te- tenho
buscado na nossa Historia como sp procura
uma pagina assignalada, ha muito, num livro,
uma pagina emotiva e estremada que se quiz
destacar na obra em escrinio.

E' o (eu feito, Tíratíentes, essa pagina que
busco. Aprende-se de ioda ella a lição mais
bella de amor e de fé, dr patriotismo e de li
berdade.

, Nâo sou dos que te erguem, emíantó, «1
grandeza do proto marlyrio pela nossa liber-
dade.

NAo ! Primeiro que tu, alguém ensanguen-
tou a gleba de tua terra mesma» no cumpri-
mento das leis ignominiosas que te trueídaram.
Também uma alma eomo a tua nà > esqueceria
O teu irmão de ideal, o sonhador, corno tu. da
pátria li\ re. que é a verdadeira pátria de ho-
mens que nasceram para a força também livre
do pensamento, e nao para as masmorras da
suzerania ambiciosa e bruta.

Mas o tempo, Tiradentes, em que o teu en-
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thusiasmo nascia*com a tua mocidade, era a
a manhã do Brasil eclypsada pela sombra du-
vidosa do domínio portuguez. O governo louco
emperrava-se para proteger e amparar, mas
movimentava se para as conftscaçôes execran-
das, para as prisões infames, para o escorcha-
mérito dos teus irmãos no trabalho, açoitando-
os e roubando os.

Eaim dia, porque te chegou a ti a dôr e o
gemido dos que soffriam. puzeste a tua bondade
e o teu valor» sob o labaro da causa santa, ao ser-
viço da independencia-e eis que surges com
Gonzaga, Alvarenga» Cláudio Mjnoel da Costa»
Padre Rolim, José Alves Maciel, Vida! Barbosa,
Carlos Toledo. Freire de Andrade e outros ma-
gnanimos, e se lançam todos po ideal de pro-
clamarem a republica e a independência pátria.

Tua idéa te foi injusta, porque nâo te dei-
xou ter. ainda vivo» o triumpho de a vér reali-
zada, tanto a querias tu.

Mas a arvore que planjaste íruticheou na
epopéa libertaria de \822, três decennios após
a teres regado do sangue con# que os nossos
oppressorcs julgavam estigmatizar o chão de
tua terra I

¦E porque és na nossa Historia et quiçá, em
todas ellas* um dos maiores» senáo o maior
estoico dos mártires de todas as tyrannia*,e por*
que despresaste o temor de todas as penas que
te poderiam cahir, como cahiram, sobre a ca-
beca e te inimolaste pelo ideal—gloria l Gloria
ao sonhador sublime» morto pelo amor, pela in*
tegridade, pela grandeza, pela liberdade pátrio,
que julgaram crime l

Mil vezes gloria!

Carlos Magalhães

;»¦•:
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Café Gloi»o
HUA JERONYMO MONTEIRO, 39Duque cie Caxias, 40 - V. postal, 3742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEP1I0NE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO

*##«c54##««tfíitf**tftf«i^íiatfftf#*tf tf tf* tf * ca

: MULM POLINA
tf

te
*
te

te

te
*

te
te
te

O único, preparado ali? hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a easpa, evitar a queda do ca-

bello e combater toda e qualquer moléstia do couro
cabeliudo,

OLEO PRIMOR
O melhor para amaciar c dar brilho ao cabrito, de per-
fume finíssimo e agradável» rivalizando com os similares

estrangeiros* rtSo sendo o mais caro.

Estes poderosos preparados são vendido na
Perfumaria FLOR DA AMERICA

Rua Duque de Caxias, 27
E. E. SANTO VICTORIA
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homens, vivendo para si o para os seus, preoc-
cupado sempre com seus múltiplos negócios,
bem poucos lhe comprchcndiam a grandeza do
coraçáo.

Se a adversidade chegava ao lar de um
amigo, elle era o primeiro a offereccrdhe os ne-
cessarios recursos.Ma muitos desses episódios na
vida do illustre morto, que bem demonstram a
superioridade do seu espirito, generoso e inde-

pendente.
Exerceu em nosso Estado posições de desta-

que. tendo sido deputado estadual, mandato que
90ube cumprir com dignidade.

Na política tomou parte em memoráveis
campanhas, enfrentando com desassombro e le-
aldade os seus adversários.

Descendente de tradicional iamilia do nosso
Estado, o querido morto soube, cm todo tempo,
honrar a memória dos seus. procurando elevar
a estirpe e concorrendo para a educação dos
seus dignos irmãos.

Chamado para dirigir o Departamento de
Saúde Publica, soube elle empenhar todo seu
esforço e competência para que a sua reparti-
ção se tornasse cada vez mais credora do con-
ceito publico.

Iniciava a sua grande obra, quando a mor-
te o veio abater, moço ainda e bem disposto.

A dôr que eumpungiu toda a Victoria, foi
patente na 'grande romaria á câmara ardente
c ao seu enterro.

Os pobrezinhos choravam a falta de seu
bemfeitor, tocando ao coração de todos aquella
sincera homenagem de lagrimas-

A toda sua digníssima família, a «Vida Ca-
picha» apresenta as mais sinceras condolências.

DR. JOAQUIM GUIMARÃES
Trouxe-nos o telegrapho a dolorosa noticiado

fallecimento, no Rio, a 22 do corrente, do clr.
Joaquim Guimarães, (ilustrado advogado que
por muito tempo aqui viveu. Natural de Per-
nambuco, logo que se formou, veio para o nosso
Estado, iniciando o seu mister e tornando-se, em
breve, uma das figuras de maior brilho no
nosso mundo forense, pela em cultura invulgar.

Jornalista de elevados ideaes, a sua activi-
dade na imprensa capiehaba foi sempre em prol
do engrandecimento da nossa terra.

No fastigio do domínio ou na adversidade
do ostracismo, foi um politiao de rara tempera,
sempre conformado com os dictames da sorte,

Incapaz de uma attitude menos digna, o ex
tineto preferia os revezes da luta ao socego de
elevadas posições. Dahi, o viver intransigente
com as suas idéas, afastado da política.

J No governo do dr. Wenccslau Braz, quan
do da luta partidária em Matto Grosso, nomea-
do interventor o dr. Camillo Soares, este esco-
•heu ojir. Joaquim Guimarães para o seu se

j
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cretario, tendo, afinal, sido o interventor na au-
sencia do dr. Camillo.

Exerceu ainda os cargos de juiz substituto
em Minas Geraes. secretario geral, director do
thesouro e deputado ao Congresso Legislativo
neste Estado, tendo sido leader, ao tempo em
(jue governou o nosso Estado o coronel Henrl-

*que Coutinho.
Aqui constituiu familia, deixando viuva e íi

lhos, aos quaes apresentamos os nossos pêsames.
w ü.*>*#t'.ij**S»«WW«*

VIDA SPORTIVA
FOOT-BALL

Com o fim de iniciar a temporada do «íoot-

bali», resolveu a directoria da L. S. E. S. reali-
zar o Torneio Initium no domingo, que vem de

passar.
Os encontros foram bem sensacionaes, pois

os 'eagers» de cada clu^c sempre estáo dispôs-
tos a encorajar os seus adeptos. Mormente nos

jogos cm que figuraram os «teams» dos (lubs da
vizinha cidade do Espirito Santo, houve muita
animação na assistência, tornando assim a luta

mais movimentada.
De eliminatória em eliminatória, conseguiu

galhardamente ser, mais uma vez, campeão,
o conjunto do glorioso alvi-negro Rio lUanco
F. C.

E* com desvanecimento que, aos innumcros
cumprimentos que a directoria do Rio Branco
recebeu, juntamos os nossos sinceros parabéns.

Achamos opportuno lembrar, agora que a

Liga inicia a sua temporada de «íoot bali», (jue

deveria, quanto antes, formar o seu quadro de

juizes. Entre muitas vantagens, que facilmente

sáo deduzidas para o bom desenvolvimento des-

se desporto, avulta aquella. que é concedida á

assistência, de acompanhar uma partida sabia-

mente dirigida por um «player», que deu provas

perante uma commissáo nào menos competen-

te, de que não 80 tem os conhecimentos preci-
sos como também possue a compostura neces-

saria para o desempenho de tao difflcil missão.
E ainda quando enviarmos a nossa representa-

çâo ao certarnen annual brasileiro, que não seja

preciso, corno tem acontecido, lançar-se mão de

juizes de outras entidades para dirigirem as

partidas, que deveriam ser
tros espirito santenses-

Ahi fica a lembrança.

actuadas por arbi

Edukeeper

TOLICKS...

Este amor, que nos encanta,
Faz-nos quasi vacilar :
Laias em 9er minha santa
E eu quero ser teu altar.

*. 
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Um "rendez-vous" espanhol em Paris
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A s e c ç ã o e s p a n h o 1 a da sue

cursai da Equitable Trust Company of New
York em Paris está-se^tornando cada vez mais
popular como um «rendez-vous de viajantes es-
panhóes e espano americanos na capital fran-
ceza, segundo afíirma o sr. J. J. Larkin, vice-
presidente desta succursal. Viajantes dos paizes
hispânicos reunem-se todos os dias no espaço-
so salão, que 0 banco reserva para o uso cxclu
sivo destes clientes. Este bello salão, que é ac-
ccssivel por uma porta, que dá para a imponente
rotunda do banco, é hoje um «rendez-vous», onde
pessoas amigas vão encontrar-se, não so para
tratar de negócios e dos pormenores de suas
viagens pela Europa, como também para pia-
near muitas actividades sociaes. Emquanto o
homem de negócios trata de obter fundos con-
tra a sua carta de credito ou trocar pesos por
francos, a senhora argentina troca confidencias
com a sua irmã doutra republica americana, Não
são infrequentes os conhecimentos, que aqui se
travam e que vão desenvolver-se no convidati-
vo ambiente de Ritz (que fica a um passo do
Banco, no outro lado da rua Cambon) sobre
uma agradável chavena de chá ou «apcritil.»

Estrangeiros que vão a Paris sem ter lá co-
nhecimentos alguns, encontram no ambiente
acolhedor da Equitable Trust Company nume-
rosos contactos e amizades, que tornam ainda
mais agradáveis os seus dias na grande capi-
tal franceza.

«A tendência do banco moderno», observou
recentemente o sr. Larkin, «ei não dedicar-se
unicamente a transacções bancarias, mas antes
prestar aos seus clientes uma grande varieda-
de de serviços, que ha annos se consideravam
alheios á pratica bancaria. O banco moderno
exerce uma dupla funeção : por um lado exer-
ce a funeção commercial, a de finanças, e por
outro exerce a funeção social, a de serviço.
Todo o homem de negócios conhece a primei-
ra, mas pouquíssimos conhecem o desenvolvi-
mento, que asegunda^tem tido no meio banca-
rio, nestes últimos annos. A guerra mundial foi
o factor que mais contribuiu para este desen-
volvimento.Quando os homens foiam para a guer-
ra, o trabalho do dia caiu em mãos femininas.
A mulher nâo só cahiu nas industrias e no tra-
balho auxiliar da guerra, mas também em muitos
casos se encarregou dos negócios, que o esposo
teve que abandonar e aprendeu a dirigil-os
com habilidade e proveito. Além disto, foram
numerosos os negócios que se estabeleceram
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por essa época, sob a nova direeção feminina.
Foi para fazer face a essa situação que
OS bancos se desenvolveram na sua capacida-
de social. No seu contacto diário com a mulher
de negócios, os bancos esmeraram se natural-
mente por conservar e augmentar a sua nova
clientela.

«V/ verdadeiramente assombroso o efíeito
que a influencia feminina tem exercido sobre
a vida commercial nestes últimos annos», disse
o sr. Larkin. «Na industria automobilista os fa-
b ri cantes esmeraram-se pela producçAo de car-
ros que, pelas suas linhas, cores e guarneci-
mentOSj satisfaçam o goso feminino. ()s fabri-
cantes de tecidos estão constantemente a estu-
dar o gosto da mulher moderna, procurando de
dia para dia criar, em cor, desenho e estylo,
um artigo que mereça a sua approvaçáo. A lis-
ta de casos análogos é longa demais para enu
merar, mas o caso seguinte servirá para illus-
trar o ponto de que desejo falar:

«Nos Estados Unidos é costume dizer: A
mão que embala o berço, governa o mundo. Na
minha opinião, este ditado terá que modificar-
se para a forma seguinte : «A máo que gover-
na as finanças da família, governa o mundo».
Em todo o caso, nós. na succursal de Equitable
em Paris, orientamo-nos sobre este principio e
na nossa secçáo hespanhola proporcionamos,
nao só toda a facilidade moderna para o ho-
mem de negócios que aqui vem dos paizes bis-
pânicos, como também todo o serviço possível
para a sua esposa e família. Se a senhora de-
seja conhecer quaesquer estabelecimentos de es-
peciálidade,|nós oíferecemos lhe as indicações
que ella necessita para esse fim. Se ella dese-
ja matricular as creanças numa escola deste
paiz, nÒS estamos promptos a facilitar-lhe in-
formações sobre collegios, tanto para meninos,
como para meninas. Na secção espanhola esfor-
çamo-nos, verdadeiramente, por fornecer todo
e qualquer serviço,so qual é sempre grátis,
sendo o nosso único desejo contribuir de todo
o feítiojpossiveljpara o conforto e a alegria
dos nossos clientes, que vêm visitar a capital
franceza. 0 ambiente acolhedor que assim de-
senvolvemos no salão espanhol attráe diariamen-
te muitos visitantes, os quaes se demoram para
trocar cumprimentos e gozar de adoráveis con-
tactòs sociaes. E' um prazer entrar neste salào,
sentir a vivacidade do nosso cliente latino e
ouvir a sua conversa scintillante e as entona-
ções musicaes do seu bello idioma.»
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I PMITOHAL I)K ANCMCO PKLOTENSK

0 hábil clinico pelotense e distineto secretario do douto «Centro Medico», medico do
hospital da Santa Casa de Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes assim expende sua opinião
acerca do Peitoral de Angico Pelotense.»

Illmo. sr. Eduardo C* Sequeira. — Oi resultados inequívocos por mim constantemente
obtidos com o excellente «Peitoral de Angico» preparado nesta cidade sob a vossa direcçao
levam-me a espontaneamente apregoar as suas virtudes therapeuticas e a aconselhai o con-
íiante em todas as moléstias do apparelho respiratório acompanhadas de tosse. Sobre esta a

ua aççãp exerce-se de um modo cfíicaz e prompto que se não deve hesitar em preferil o a
qualquer preparado congênere estrangeiro.

Apreciador das suas qualidades balsamicas c sedativas, estou certo de que o vosso ex-
cellente «Peitoral de Angico» ha de merecer dos meus collegas a mais larga vulgarisaçâo —
Dr. Francisco Simões Lopes. -Pelotas, 2 de setembro de 1921.

____

M

Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias do-- BR A S I L —
Deposito: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do Sül
AS8ADÜRAS SOB 08 SKIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,

rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO* PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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I Telegr.: «PRADINHO»

Caixa postal, 3867
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BEIJO FRIO!
%

BEIJO FRIO, o único beijo ao alcance
de todas as bóceas, que podeis receber
innocentemente, a todo momento e em

todo togar, refrigerante ideal do espirito
edo corpo, soba forma delicada de pu-
rissimo e delicioso sorvete confecciona-
do primorosamente nos estabelecimentos
frigoríficos de VIVACQUA, IRMÃOS |
& CO*, com matéria prima impeccavel, §

§ e pelos processos mechanicos mais g
aperfeiçoados e hvgienicos. I

jM

35

Escriptorio:
Rua Jeronvmo Monteiro, 12

Victoria Estado do E. Santo 1 I
NlllllllltllllllHIHIIIIIUIIIIIllllllUIUIIIIIIII^

A Fabrica de BEIJOS FRIOS, á rua 23 _
de Maio n° 7, fornece-os, em qualquer I

1 quantidade e variedade, para esta ei- 1
dade e interior cio Estado, irreprehen- I

sivelmente acondicionado sem reci- |
pientes apropriados. í
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Recebemos um exemplar do He-
latorio dos serviços concernentes
á Repartição íieral dos Tclegra-
phos, no anno de 1(>27, apresen-
tado ao sr. Ministro da ViaçAo c
Obras Publicas pelo directoi gê*
ral daqueílè departamento, enge-
nheiro Mario de Faria Bello.

E1 um trabalho minucioso, escri-
pto com elegância c clareza, enri-
quecido de interessantes gravuras
e graphlcps, onde se encontram
todas as noticias referentes áqu< 1
Ia importante repartição federal.

A parte relativa ao nosso Esta*
do é deveras curiosa c attestn o
quanto temos também progredido
nesse assumpto, sendo considera-
vel já o desenvolvimento de nos-
sa rede telcgraphica.

Nossos agradecimentos aoexern-
plar recebido.

? '•*•? WMMttftil^âitfMrtsTrilEjMí

Casa «Mirabeau»

O sr. Mirabcau Bastos, estabelc-
cido com luxuoso c grande esta-
bclecimento de artigos finos para
homens, nesta capital, participou
nos que, para a sua secçáo de fab
faiataiia, contractou, ha pouco tem-
po, os serviços de um proíissio-
nal competente. "

(iratos.
«•• «*.

Dr. Darcy Moraes de
Mattos

These de doutoramento

Esse nosso esforçado e digno
conterrâneo, que ultimou recente-
mente o seu curso medico, teve a
gentileza de nos offerecer um exem-
plar da esplendida these, approva-

funori

floMMptfcia

Morrhuina
Tlmlur* e tafrlettes

Oleo de fígado de bacalhau
em homoeopathia,sem gosto,semchelro e sem dieta. Pesai-
vos 30 dias antes e depois.

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

Rido e insomnia.

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

somnolencia e tonteira.

ALLIOW üMJj
U é lejitini • de Coelho Barbosa
Inegualavel para Constipa-
ções, influenzas, Resfriados.

APINMA
O rtmsdio qu» trai • bem

tstar das ••nhoras.

Parturina
Medicamento destinado aac-
celerar sem inconvenientes.
e portanto sem perigo, o tra-

balho do parto

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

Cara-Febre
Substitue o sulphato de qui-

nino em qualquer febre.

Coelho Barbosa <& C.
RIA DOS OURIVES, 38 — Rio de Janeiro

GRÁTIS I PEÇAM O NOSSO GUIA PARA TRATAMENTO
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da com distineção, que defendeu,
desenvolvendo sadias e seguras
considerações sobn: o thema at
trahcnte — Exame pre-nupeiat.

Defendida perante a douta e bri-
ihante congregação da Faculdade
de Medicina da universidade do
Rio de Janeiro, a these do nosso

conterrâneo é o fecho notável de
sua jornada através das disciplinas
universitárias, de sua especialida-
de, e, além disso, envolve assum-
pto da maior opportunidade e van-
tagem, porque delle procede o fu-
turOí a fortaleza, o esplendor de
nossa Raça.

Gratos ao exemplar, que nos
foi tfferecido.

XAROPE QUYINHOIODOTANNICO
PilOSPHATADO de Silva Araújo &C-A

oleoi
LYMPWAT

«Miss» Espirito Santo

Recebemos da senhorita Glycia
Serrano- no Rio de Janeiro, o se-
guinte telegramma :

«Rio, 22 —Insistentes pedidos re-
tardaram meu regresso. Voltarei
Caniuaria Guimarães 15 de maio.
— 5 a u d a ç o e s. — (? lycia Sc rra no.»

**,
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favoreça o desenvolvimento da «VIDA CAPICHABA»,
mandando executar seus impressos nas suas

officinas graphicas

Preços módicos Material de 1a qualidade
Gosto—Arte-Operários capazes

m ' mmm. * m" •'

,mW . ^mT . -Kl!

"Zm\ ' ^^K. * mm

Caixa postal, 3853 - Telephone, 11 7
Avenida Capiehaba, 28

VICTORIA E. ESPIRITO SANTO
—y * ^^K * W*"
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Acabemos com as merendas
desiguaes,/X * I tI \

ÍJ^I I* 

a" -JaV^Ji * ** VX/./^-^B V 2r- ^^^v^^bb^^bt^^bbbb^Cbb» í gKiBi Hr - k **s * ** w*'" m\ ¦ ' asB

mÊk mmW^ V J . 'y^T7il^í>raiihi# ?^tB
N^f/a-r fr-ifc^- V^Y vS -á-flBLw >VvL ¦BHB-BBBK%-'->BBf

Xá '""L\i In **y* •'1 Xr^flflBiL- —ÀTr

^^^^BW^. 
//4' -^flflF-f ^^BBB*^^^

5sim i\^

^4ssitvv-'
Majr 41 M c

WmW

w***t)

l« L«-« Nfl J L COLAS!!
Im acatado mestre em pediatria e medico escolar brasileiro reconheceu, em bôa hora, o pouco
valor alimentício das merendas, que os alumnos levam para a escola e que devoram ahi nas

horas de recreio, e, com alto critério, introduziu, este sábio especialista, 0 copo de leite.

Que sensata e admirável medida !
Sigamos o exemplo das escolas na America do Norte, onde se dâ systematicamente ás cream
ças, como lunch. uma bôa chicara do Leite Maltado Horlick e onde, por pesagens continuas
é verificado o augmento do peso nas creanças atrazadas, alimentadas com este leite, isto seria

o complemento ideal desta medida louvável em todos os sentidos.

O Leite Maltado Horlick não deve ser posto, quanto ao seu valor nutritivo, em parallelo
com o leite de vacca. O Leite Maltado Horlick reúne em si todas as substancias necessa-
rias para o sustento das nossas funcções orgânicas, de sorte que o leite d<4 vacca pode ser

perfeitamente dispensado.

Paes, mães, Professoras e Autoridades, que tendes de velar pela saúde da nova geração de
que depende o futuro da Nação, dai aos vossos tutelados o q Leite Maltado Horlick e em

pouco, coroada a vossa iniciativa, vereis creanças sadias, robustas e alegres.

PEÇAM AMOSTRAS A

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
OUVIDOR, 98

RIO
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SÃO BENTO, 33
S. PAULO
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