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Por que
Vida Capichaba ?

¦ y^É' a única revista do Estado, onde tem larga cir-
culação, que se estende por uma longa zona mineira,
servida pela Estrada de Ferro Victoria a Minas.

O Espirito Santo é um dos mais prósperos Es-
tados do Brasil; o seu interior, onde ha varias cidades
importantes, é tedo atravessado de estradas de roda-

gem e servido por quatro vias férreas.
ANNUNCIAR NA «VIDA CAPICHABA» £

TER POSSIBILIDADE DE GRANDES LUCROS.
-SIGA O EXEMPLO DAS GRANDES FIRMAS,

O.UE LHE DÃO A PREFERENCIA, HA SETE
ANNOS SEGUIDOS.

... ...'••-. y'V ...

—As tarifas de annuncios da «Vida Capichaba» são
demasiadamente módicas' em relação ás suas congêneres.

O ahnunpio nas revistas é mais proveitoso que
nos jornaes. Z lir #
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Mande, hoje mesmo, a sua reclame para a <
":.. VIDA'; CAPICHABA

,: Avenida Capichaba, 28—Telephone, 117
' Caixa postal, 3853

VICTORIA — ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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A.X

Vae por toda parte rutilando, cheia de enthusiasmos e promessas, a alvorada da pedagogia nova.
Nascidos da psychologia experimental* os clarões dessa era moderna, dessa renascença peda-
gogica, reverberam intensamente na Europa, na America, na Ásia. A Suissa substitue,agora,
a Itália de Leão X. Genebra, com o Instituto «J. J. Rousseau», donde se irradiam as convic-
ções apostolares de Ferrière, está valendo mais que a Florença dos Médicis. O mundo inteiro

quer que o século da escola seja um marco de ouro na sua evolução.
E, sendo assim, era infallivel que o Brasil se alistasse na vanguarda das nações, onde o pro-
blema do etfsino, desenvolvido e solucionado pelos seus pedagogos de fama, é cruzada, que

empolga e absorve todos os interesses.
0 Estado de S. Paulo, o do Paraná* o Districto Federal, Minas Geraes e, actualmente, Per-
nambuco vêm sendo os mentores dessa nova orientação pedagógica, que, talhada nos moldes

decrolianos, assegura colheitas opulentas aos que a puserem em pratica.
Também nosso Estado, com a elevada orientação administrativa de seu actual Governo, pro-
seguindo na sua campanha contra o analphabetismo, que desvigora os impulsos progressistas
de grande parte de seus filhos, está inscripto entre os que procuram adaptar-se ás lições da
pedagogia no%a, cujos quartéis-generaes se encontram na Suissa, na Áustria, na Bélgica, na

França e nos EstadosUnidos.
0 dr. Attilio Vivácqua, cuja illustraçáo irradiante o torna uma das figuras mais distinetas na
actualidade espirito-santense, desde que assumiu a Secretaria da Instrucçáo, em harmonia com
a vontade esclarecida do exmo. sr. Presidente do Estado, se fez bandeirante enthusiasta dos

modernos processos de ensino.
Agora vemol-o preoecupado com a idéa de estabelecer o systema da escola activa entre nós.
Fuma demonstração do seu empenho em nos coliocar no grupo das conectividades adeanta-

das, onde se experimentam os effeitos desse methodo, que immortalizou Decroly.
Infelizmente, porém, o nosso professorado primário, por «insufficiencia qualitativa», com uma
percentagem minima de excepções, nada conhece de pedagogia—não lê as revistas, os livros,

que se oecupam dessa sciencia, fixando-lhe a evolução gloriosa.
E a escola activa só produzirá vantagens, quando estiver sob o encargo de technicos bem
forrados de psychologia experimental infantil. De outro modo, seus resultados hão de sernul-
fosl si não forem contraproducentes. Até nos Estados Unidos, onde o desenvolvimento das
activi0ades didacticas tem alcançado graus máximos, a adòpção daquella escola tem encon-
trado o obstáculo do elemento professoral, incapaz de exercel-a com êxito. Na própria Eu-
ropa, cuja cultura requintada apoia essa orientação pedagógica, não é unanime a sua aceita-
ção. E as divergências de princípios, partidas de espíritos illustres naquelle viveiro de peda-
gogós extraordinários, enchem, todos os dias, as columnas dos jornaes e revistas. Mas a
grande maioria—náo há negar—promove a implataçáo do methodo decroliano nas escolas dos
seus paizes. Como recurso urgente, de effeito decisivo no professorado estadual, para dei-
xaio bem esclarecido sobre os processos e vantagens da escola activa, bem applicada, sug-
gerimos ao sr. Secretario da Instrucçáo a conveniência de adquerir na A. I. F. E. N., em
Genebra, alguns filmes, que fazem propaganda dessa escola. A lição visual é sempre de ef-
feitos infalliveis e immediatòs. A representante dessa associação, no Rio de Janeiro, é mlle.

Laura Lacombe, á rua Guanabara, n. 69. Honny soit...
0 dr. Attilio Vivacqüa, consciente de seu mérito real, não tem presumpções. Por isso mesmo,
está solicitando e quer ouvir a opinião franca dos que, no Estado, por dever de funeção ou
•ttlettantísmo, gostam de assumptos pedagógicos. Nfto está preso á vaidade de querer \ fazer,

Conelue noutra pag*
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A MÃO NEGRA

Teve sua época triste alnaalfadada instituição,
que se chamou «Mão Negra».

Náo raras vezes liamos as misérias priun-
das da grande associação, inteiramente compôs-
ta de bandidos.

Com lábias co emprego de dinheiros, es-
palhados, á surdina, a «Mão Negra», por inter-
médio de seus velhos e espertos associados ia
conseguindo corromper muitas almas puras, mas
imprevidentes.

Foi por esse meio que essa Sociedade secre-
ta conseguiu crescer e se impor pelo DINHEIRO
e pelo TERROR 1

Mais tarde, viemos a conhecer melhor, atra-
vés dos films cinematographicos, os effeitos per-niciosos e condemnaveis, por todos os motivos,
dessa miserável instituição. *

Não era mesmo crivei que cérebros huma-
nos concebessem tanta atrocidade I

Era unicamente bastante que um pobremortal recebesse pelo Correio ou de mão pro-
pria de um desconhecido, que desapparecia emseguida, em qualquer esquina de rua, uma car-
ta lacônica, intimando ao infeliz destinatário
dessa missiva fúnebre a (v. g.) entregar, ao pri-meiro portador da agremiação que o procu-rasse, ew casa ou na praça publica, o quantumlhe fosse exigido, sob pena de morte ou na me-lhor hypothese, de se ver inutilizado com avista vasada, por exemplo !

A Policia, para quem appellava a victima da
2 <luasi sempre era impotente e se no mo-mento cercava de cuidados a pobre victima,nem por isso conseguia evitar o golpe fatal etraiçoeiro, vibrado pela «Mão Negra» IOs tempos foram decorrendo e parecia mes-mo que a instituição estrangeira jamais attin-
gisse ao Brasil, por mais que fosse jogada,por toda parte, a vil semente que tinha brotadoem vanos continentes.

perseguida, sempre perseguida pela Policiade toda a parte, a «Mão Negra» náo conseguiatnumphar em parte alguma do Brasil.
E os tempos iam se encarregando, embora

Maneira de distinguir o ferro do aco
Deita-se no metal que se quer experimentar

uma gota de ácido sulfuriço fraco; se fôr aço
produzir se-á uma mancha negra por causa da
presença do carvão, e si fôr ferro, uma manchaesverdeada, que a água tira facilmente,

Âk*f

_§!_€>

^3wm

lentamente, do exterminio dessa maldita itótuição secreta ah
Mas, muito embora toda nossa vigilância ellasurgiu um dia na grande capital do BrWil|g^ 1

giu, porém, de um modo inesperado e sob o dis-1farce da Imprensa.
O CORSÁRIO era a «Mão Negra» r -n,

jada por Apulchro de Castro.
Assassinado este, ninguém mais pensou w«Mão Negra».

Por melhores que sejam os desígnios dosincautos companheiros da vi> imprensa o D!NHEIRO infamemente adquerido, seduz e eheb
a conseguir os seus fins, arrastando a Huma"
nidade, que paga o PATO, levando diariamente
os nifceis dos leitores curiosos e inconscientes
mas sempre promptos a marchar, em busca dos
EXEMPLOS que a actual «Mão Negra» vae con»
seguindo — tentando, emfim, enlamear as almeti'
puras, os Governos honestos, que náo se queremcorromper com dinheiros dos Thesouros dos
Estados em troca de louvaminhas, de quem,não tendo critério, não pode criticar, como meti
tor ou guia sincero da Humanidade.

A «Mão Negra,» avisando que vae extorquir
DINHEIRO do POVO, directamente ou indire'.
ctamente, conseguiu fazer sua sede na Capitai
da Republica e tem caminhado por toàz a par»

^ te, com circulação, também, em nessa «pitai.
A maioria, sem instrucçâo, ignora o mal

que tem sua origem na «Mão Negra» e eis por
que applaude os escândalos, emquanto não lhe
batem á porta, sem a comprehensão exacta àâ
verdade dos factos articulados, fazendo CORO
com as injustiças feitas a GREGOS e a TROYA-
NOS, como applaudindo inconscientemence ao
inteliectual—perverso Cavador— que emprega
todo o seu esforço para extorquir DINHEIRO
e muito DINHiIRO,—venha donde e como vier.

• " ¦ DINHEIRO HAJA!
Oapy M

.•.«»»

PARA TIRAR FERRUGEM
»¦¦«_____¦______¦¦__________¦_¦_______________________

Carbonato de cal, 55 gr. ; cyanato de po-
tassium, 25 gr.; sabão branco, 20 gr. I Ktase
a água sufficiente para fazer pasta e esfregam;
se cora ellâ os objectos enferrujados.

__._———____________
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O afamado produeto

LEITE de MAGNESIA
Este afamado dePHJLLlP

nunca se vende
solto /

i>
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V PHILLIPS A&
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SOU

receitado, ha mais de meio
século, pelos médicos do
mundo inteiro, nunca se
encontra á venda sob
forma alguma, a não ser
dentro dos frascos origi-

naes de 120 e 360 c?, embrulhados em
papel azul, e sellados,e protegidos com
a nossa etiqueta tendo o nome

"Chas. H. Phillips".
Si elle vos for of f erecido solto, ou
dentro de envolucr© dif Ser ente,

recusae-o de modo tertni-
nante!
O LEITE DE MAGNESIA é re-
conhencido universalmente co-
mo o que existe de mais seguro

e inoffensivo para
O INDIGESTÂO,

OS ESTADOS BILIOSOS,
AS ERUCT AÇÕES,

A ACIDEZ do ESTÔMAGO,
Etc.

amorna

rm%nX. 11"rwiuin cuiaCNUHUl Ct.
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Indispensável para modificar o
leite de vacca, e evitar as eólicas

e os vômitos das creanças.
Exijam Philips com rotulo em Portugu*?.

Paul J Chnstoph Compaay
OuV-OOS 98* <?'Q ^> ÔCr^O ò*> S pauiO
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sozinho, uma obra, cujas conseqüências irão pro-jectar-se fundatoente ná conectividade espirito-sántense. Donde é lógico que òs elementos es-tudiosos e pensantes dessa conectividade devemajudal-o com as suas suggestões. Publicando-asnós nossos periódicos, ou mandando-as directa-mente» todas serão sempre bem recebidas eaproveitadas pelo chefe do ensino estadual.
Applausos ou censuras á reforma proiectada

^tudo será beneficio, si houver lealdade e con-vicçáo firme em quem os manifestar.
Os programmas de ensino do curso primárioe do normal; os livros didacticos adoptados;os horários; o exemplo de Mussplini. prohibin-do ás mulheres casadas o exercido do maeris-teno; o barême dos tesis de intelligencia, dejnsirucçáo e de aptidáo, segundo a escala detferriere, para fixar os «quocientes intellectuaes»nas classes; a vantagem da escola activa, que-rendo dar o^senso da autonomia didactica, da res-pònsabilidade e da iniciativa individual ás cri-ancas, com o aproveitamento dè suas actividades espontâneas em torno de questões, que lhesdesenvolvam a associação de idéas - isso emjogo contra a força de nossas tradições, do meioambiente e das praxes escolares rotineiras ; anecessidade de evitar o perigo da estafa «n*pequeninos estudantes, nao glhes 

^andjI mais«deveres para casa.; a conveniência de «esoi-nto-sanüzar» os filhos dos immigrantes, auV;es ão^ colonizando nosso território, segundo aorientação do prof. Clerk, da Universidá^dé Illinois. nos Estados Unidos ; a introducção da agr -cultura elementar nas escolas ruraes, conforme
tóndf ^l0^d,á Au8tra»a. da Suissa da Ho^landa, mundialmente applaudidOs e imitados-aconversão em mistas de todas as escolas nrimarias do Estado :-sâo themas dfurgenS aúeestão a provocar os commentarios dos Wisla^
£sorees8Cdoa Estafe"8"8!,88 Peda^cos e^rò-
ãn°oeI í°baES EscolandNeova8.tamOS áS V<*aS

£ Esforcemo-nos todos para collocar o EsniritnSanto entre os grandes Estados do Brasil Sa?to ao ensino publico. Mas de verdade p2Eu
Obs^vaTâf ?e_urPa°rrt T^Sfeeíd?.ooservaçao segura, e o bastante para nos hahi
ca T„H„rffn^gaS -literarias dessa eampanha dvGa. iodos nos não Dodâmna **r à_*w*Ü? .delares, pedagogos de no_^^3?ptt_e? mo'
Mas devemos S ¦ !_,?££' P??**0!»-»» de fama.

5|e quer, O que se redama?* C 188° ° que¦*^iJtts&&,<£ssá
negámos, para construil-a o àm^ii^S ndo lhe
observaçõe> é coahetímentos,TSeí T^pimquins-ingloria, desprezível, odlo?a7 5
y; Agitemo-nos, portanto, em favnr M*x-âíçao publica dà mocidade comeSe- Ssnf"

domínio universal^pe^feZtl^ °
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O que nos escrevo sua mamãe:
,,. i*..*> * ¦ '•¦ 

... ........Illmo. srs. Directores da Cia. Nesilé
Rua da Misericórdia, 12.

Rio de Janeiro.
Prezados Senhores:

Com a presente tenho grata satisfação delhes of f erecer a photographia da minha filhinhaLaurat de 6 mezes de idade, pesando 10 kilos,cujo alimento é exclusivamente a sua superiorFarinha Laátea Nestlé.
Em virtude do grande desenvolvimento quèo referido produeto opera em minha filhinhaLaura, de cuja superioridade estou convencidis-sima, tenho aconselhado a todas as pessoas demeu conhecimento que alimentem seus filhinhoscom a sua excellente Farinha Láctea Nestlé.

Assignado: Loura Gibson Simões a
Rua B.— Villa Popular, 55

Recife

A s mães cujos bebês não progridem re-commendamos qtre se dirijam á Cia. Nestlé, ruada^Misencordia 12, Rio de Janeiro, afim de re-ceber gratuitamente uma amostra da FarinhaJ_actea Nestlé, um álbum com algumas dasmais lindas crianças alimentadas com esse pre-dueto, e um interessante, livrinho sobre os de-
yeres das mães, assim como um brinde para o
pequerruebo,

"•*•*»•*«¦-:-•• ti^taSÍS.t-fLUwM ::tS># i
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,râ8 na Eoreia de Sâo Gotrçalo

Alcançou a maior animação possível o chá-

dansante, promovido por um grupo te .distin-
JtiKmas senhoras de nossa alta sociedade, sob

direcção da exma. sra.Nair Barbosa de Aguiar,
beneficio das obras de reconstrucçâo por
vae a Igreja de S. Gonçalo, nesta cidade!Jm 

"beneficio 
das obras ^e reconstrução ^por

qU 
Aresta encantadora realizou-se no amplo

saláo do primeiro andar do Banco Ittglei, que
ficou completamente cheio de senhoras, senho-
ritas e cavalheiros -todos figuras de destaque
pm nosso meio. :, .a -^

Além das danças, que se prolongaram, ao
som dó magnífico jàzzbandÚoR. P. M., até aa
onze horas da noite, houve números aplaudisse
mos de dèclamação, pelas senhoritas Violeta Cos-
ta, Maria Marcondes e sr. Odilon GrijÓ e de
cantos ao violão pela senhorita Fafá Rainalhe-
te, acompanhada pelos srs. Otto Queiroz e Or
lando Correia, eximios na harmonia do «pinho».

A parte da festa, porém, que causou melho.
lhores vantagens, foi a da propaganda do café,
levada a effeito pelo sr. Luiz Caiaffa, cavalhei-
ro iliustre e de apreciada educação, téchnico
de fama nesse àssümpto a que o governo en-
tregou os serviços^ de organização da nossa Boi-
sa do Café. ;t

Foram vendidas numerosas çhicaras da pre-
ciosa rübiaceá'-em troca de fichas de $500 a
5$OO0 è hoüVe aciimado leilão de três dellas,
quê alcançaram 20C$000, cada uma, e foram ad-
quiridas pelos srs. Luiz Caiaffa, a primeira—ca-
fé espíritosantense, Alberto de Oliveira Santos,
a segunda—café paulista, e Antônio Prado Fi-
lho, a terceira. Foi teiloeira a senhorita Ama-
rylles Vianna.

Também esteve merecedor das vibrantes
palmas, com que foi premiado, o numero-sur-
preza das misses, de que participaram 21 de
nossas mais lindas senhoritas, em homenagem
aos Estados do Brasil.

Levamos ás exmas. sras. Nair Barbosa de
Aguiar, Geny Vivacquà, Zilda Pessoa Monteiro,
Alice Proença Monjardim, Branca Simões Gon-
çaíves, Alexandrina Costa Aboudib, Filhinha Ra-
malhete e senhorita Maríinha Nunes nossas fe-
licitações pelo êxito da festa elegantíssima.

iw»

O festival do violão "<
IJ _^___. | i ibi iai ia i.i ii i nniii j ria^ mmmmmmmm«—k»^—?

Em excursão de propaganda dos nossos
mais expressivos regionalismos, andam percor-rendo o Brasil os srs. Annibal Duarte, Antônio
Neves e Alberto Simões Silva, eximios tocado-
res de violão.

Os appiaudidos artistas offereceram-nos um
exemplar da revista O Violão, de que fazem
propaganda e participaram-nos qüe sua primei-ra festa será dedicada á senhorita Glycia Serrano, miss Espirito Santo, e patrocinada pela*mprensa.

Gratos á visita.

IÍI
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Os proprietários dessa empreza de ánnun-
cios, que já é tão conhecida nesta capital, par-ticipou-nos haver transferido sua sede para a
Praça da Independência, onde continua inteira
disposição de seus clientes.

** m*

União dos Empreqados Públicos
¦ -- T in ^0  . '¦
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do .Ê. El. Santo
Recebemos uma communicação-circularyfir-

mada pelo sr. Alceu M. Pa Aleixo, nar qualida-
de de .• secretario, participando-nos a funda-
ção nesta capital, em 4 de maio corrente, da
União dos Empregados Públicos do E. Ê. Santo.

A assembléa acclamou uma directoria pro-
visoria, para lhe orientar os destinos, ficando
assim constituída : presidente, José Francisco
Lugon Júnior; 1« secretario, Alceu M. P. Aleixo;
2- secretario, Erothildes Nunes; thesóureiro, Ary
Vianna.* /

Gratos á participação, desejamos vida lon-
ga e proveitosa á novel sociedade.
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O sr. Antônio Teixeira Mello, da Casa Ne
vaes & Cia., de Castello, esteve nesta cidade e
alegrou-nos com a sua presença em nossa re-
dacçáo.

Gratos.

. a;

Gerinano Gerbardl |
Livraria U

11 Papelaria "8

Typographia K 
'
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ff Armas e Munições lf
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Filtros e Cutelaria K
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Victrolas e discos U
l| Material photographico R 
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Instrumentos de musica R
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|2 Artigos para presentes 12 .'m
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Concurso fealdade
Prêmio — 1 canivete

Sâo, por em-quanto, candidatos ao cubiçado prêmio :
66 z? atos i?r. Ztercy MattosJairo Leão

Antônio Feu Rosa
Dr. Jair Dessaune
Jayme Guimarães
Garcia de Rezende
Paulo Vasconcellos
Nelson de Almeida
João Calazans
José M. Miranda
Decio Dessaune
Dr. Walter Siqueira
Plinio Bruzzi
José Fernandes
Roberto Souza
João Carvalho
Abel Moschen
José Maria Godinho
Eloy Fernandes
Agusto Perin
Jurandir Borges Miguel

53 «
38 «
32 «
30 «
28 «
26 «
23 «
11 «

«
«
«
«
«
«

_? «
«

_? «
3 «

«

Carlos Barrozo Mangueira
David Pacheco Pimenta
Assis Ibrahim ^
Jocelyn Castello
José Leandro Pereira
Eurico Aguiar Saltes
Mario Maciel Monteiro
Arysio Vianna
Emilio Gonçalves
Sebastião Gomes
Ary Siqueira
Renato F. da Silva
Mario Pimentel
Egydio Resemini
Jeovah Fogos i
Augusto Aguiar Saltes

:, ATTENÇÂO : Não ácceitaremos de-
sistencias.

2 votos
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
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Concurso de Fealdade dirigido pela «Tida Capichaba»
Qual é o rapaz mais feio de Victoria ?

Voto em.

A votante.
..-. »*XE__0 'XtSSnXEESXiCDÚ • ••?••••>*•• • '• ••%.••-?> ••#•••• .••••• ••*••••• ••••••••! cininiiiirrrrrrrr_mr»itititTf

3.

Para der enferrujar os objectos de ferro e aço
"""*''' - ' ' ¦ • ¦ i¦¦¦¦ 'i ii »¦ -i-._ .' i.

r Misfc ara-se sobre um pedaço de "vidro:
f ripoli  1 oo grs.
Flor <?ie enxofre............ .^... 50 «
Óleo (para obter-se uma pasta molle).

Esfrega-se, com esta pasta, os objectos en-
ÍOTujados, servindo-se de um pedaço de ma-
dfcira molle ; se as manchas da ferrugem não
forem muito profundas, ellas desaparecerão.

Se, porém, os objectos estiverem muito ata-
cados de ferrugem, recorra-se á seguinte solução
que é mais enérgica:
Chloreio de estanho  100 grs.
Água........  1000 «
Ácido chlorhydrico puro  20 «

^ Imraergem-se os objectos enferrujados nessa

_§&!
_f_K«>

&

W

solução; depois de algumas horas, póde-se reti-
ral-os que estarão completamente sem ferrugem.

—Também se consegue, facilmente, tirar a
ferrugem, esfregando o ferro cofti um pano mo-
lhado em óleo de tartaro ou untando-o com azei-

yte. Deixa-se estar dois dias sem limpar e, pas
sado esse tempo, esfrega se com cal viva em
pó fino.

CERA PARA LUSTRAR MOVEIS
Derretam-se 180 gr. de potassa em 360 gr«

de água, a juntem-se 120 gr. de cera cortada em
pedacinhos, e ferva-se; tire-se depois do fogoe
deixe-se esfriar. A massa fica como sabão. Pise*
se esta massa com alguma água, e applique-se
nos trastes, lustrando-os depois com panno de lã-

i. ¦¦ _
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A dactylographia silenciosa erá inevitável, tinha que vir!
A concretização desse ideal ahi está I
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A primeira e a única machina que possue a vantagem incom-
paravel de funccionar num silencio absoluto

Peçamluma demonstração sem compromisso de compra á

LM MmW^MmmmZjmrk M^wHí JÒmJFmm %
Casa Pratt
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Rio^i&irtko & Paulo i*
s*i

Filial em Victoria
Rua Jeronymo Monteiro, 69 - Victoria- E. Santo

! Süb-agençias t Caçl). de liapemírini, CoIIatina e Carangola (Minas)
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos:
No dia 9:

A exma. sra. d. Julia Brandão, virtuosa es*
posa do sr. Manoel Brandão Filho, do nosso
commercio;

a gentilissima senhorinha Luiza Aguiar, fi-
lha do dr. Augusto Manoel de Aguiar, illustre
leader do Congresso Legislativo do Estado, e
uma das mais formosas figuras do nosso mun.
do social;

f o sr. Attilio Vivacqua Vieira, do alto com-
mercio de Cachoeiro de Itapemirim;

o sr. Genofre Braga, contador do Serviço
de Defesa do Café;

o peralta Cleto, querido fiihinho do nosso
«distineto collaborador Clovis Nunes Pereira;

sra. Collatina Carvalho, digna esposa do sr.
Lourival Carvalho, abastado fazendeiro no Rio
Doce;

sras. Francisca M. Sarmento, Brandina Ro*
sario, Naydes M. Brandão, Palmyra R. Rabello*
Lindanora Moraes, Collatina Abreu, Nair Gon-
çalves e Deolinda Giovanotti;

Srs. Synval de Azevedo Sarmento e Scylla
Ribeiro.
No dia 10:

Cel. Leoncio de Rezende, administrador do
Mercado Municipal e cavalheiro muito relacio-
aado em nosso meio;

a exma. sra. Geraida Santos, genitora do
sr. Heitor Santos, do nosso collega «Diário da
Manhã»;

a graciosa senhorinha Annita Tancredi, fi-
lha do sr. Fábio Tancredi, competente constru-
ctor :

as exmas. sras. Eulalia Faria, Rosalina Al-
meida, Cândida V. Calmon, Ignez S. Dutra, Lu-
cia Galerani, Guilhermina Pereira, Leonor de
Paiva Campos, nossa esforçada representante
em Mutum ; Aflordisia da Conceição, Jacyra Ri-
beiro Sousa e Yolanda Thereza Furtado;

os srs. Francisco Nunes Milagres, Aristo*
teies Wanzeier, Olindo Baptista da Silva e Ro-
berto Calmon.
No dia 11:

A exma. sra. Edith Wanderley Paes Bar-
reto, dignissima esposa do illustre dr. Carlos
Xavier Paes Barreto, Desembargador do nosso
Tribunal Superior de Justiça, largamente queri-da em nossa alta sociedade, pelos seus eleva-
dos dotes de coração;

&

W

dr. Affonso Schwab, competente clinico nes-
ta cidade, onde conta innumeras sympathias;

o sr. José de Sá Adnet, sócio da conceitua-
da firma Adnet & Cia. Ltda.;

a senhorinha Rufina Campos, sobrinha do
sr. Luiz Borges, funceionario estadual aposen-
tado;

as exmas. sras. Alcina Pandolpho e Altair
Ewald;

os srs. Deoclecio Costa, Hannah Alves Car-
doso, José L. da Silva, João Coutinho, Mario Ri-
beiro, Ranulpho Gianordoli e major João J. Ver-
vloet, do alto commercio de Santa Leopoldina
No dia 12:

Os srs. Joaquim R. de Freitas, Antônio Ri-
beiro, Gamaliel das Neves, Adroaldo Rodrigues,
Alfredo Moraes e Clodomir de Sá Adnet;

as exmas. sras. Amalia Garrido e Nather-
cia V. Goulart.
No dia 13:

O exmo. sr. dr. Waldemar Pereira, integro
juiz de direito da 3a. vara desta commarca;

as exmas. sras. Altina Maria de Oliveira e
Adelia da Silva Barcellos.
No dia 14: ?

À prendada senhorinha Glorinha Vianna,
filhado dr. Geraldo Vianna, nosso illustre re-
presentante na Câmara Federal;

as,exmas. srás. Ernestina Azevedo Alves,
Maria P. Schneider, Odila Miranda, Dalva Ne-
ves Santos;

os srs. Francisco Pinto Júnior, Carlos Go
mes de Sá, Henrique M. Alves, Alcides Norbim,
Antônio Nogueira da Silva, Mario Martins Fio-
res e Arlindo Nunes Rocha*

No dia 14, transcorreu a data do anniversa.
rio natalicio do«rower» Anesio Alvarenga, proa
da guàrnição da yole «Antônio Aguirre», do
Saldanha, que brilhantemente levantou ¦ o 1°.
Campeonato Espirito-Santense do Remo. em de-
zerobro ultimo.
Hontem:

os srs. Ubaldo Lima, competente íunecio-
nario da delegação do Tribunal de Contas nes-
te Estado;

as exmas. sras. Amalia Suzana, Maria Cos-
ta, Izilda A. Êspindula, Alayr Dias e Aurora G-
Norbim;

os srs. Alfredo Mello, Leocadio Salles e
Manoel Moraes Filho.

&
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PRESIDENTES DE ESTADO, SENADORES, DEPUTADOS, MA-
GISTRAPQS, EDUCADORES, CAPITALISTAS, LITERATOS,

E OUTRAS PERSONALIDADES DESSA CATEGORIA,
ENTREVISTADOS PELA «VIDA CAPICHABA».

Foi assim, com essa epigraphe empolgante,
que annunciámos, ha poucas semanas, a publi-
cação de entrevistas, obtidas de vultos do maior
prestigio è relevo no sceriarioda vida nacional.

E, agora, vimos cumprir nossa promessa:
entrevistando, sob a forma de questionário, os
estudantes das nossas ^escolas secundarias. El-
les serão, amanhã, os chefes, os mentores, os
grandes artistas, personagens eminentes do Bra-
sil, cuja grandeza avultará sob o impulso da
intelligencia. da cultura e do patriotismo des-
ses seus filhos.

! . ¦'.,.¦¦ Rogamos que se respeite a mani-
festação de personalidade dos es-

tudantes, deixando - lhes plena liberdade
nas respostas aos itens de nossa enquê-
to. Dar-lhes respostas feitas, para copiarem,
será obrigal-os a mentir, emprestando-lhes
sentimentos, que, de certo, não terão.

A redacção terá o cuidado de corrigir os
erros de orthographia e de syntaxe, que es-
sas respostas trouxerem.

QUESTIONÁRIO
PERGUNTAS

—Como se chama?
—Onde nasceu?
—Gosta do seu nome ?. ' ... \'.

—Que idade tem e onde estuda ?
—Qual a sua maior aspiração ?
—Qual o divertimento, que maisoattráe?
-Quaes ás qualidades que mais aprecia

nos seus collegas ?
—Que pensa da felicidade ?
—Que pretende fazer em beneficio de sua

Pátria?
10—Quaes os vultos brasileiros, que mais ad-

mira ?
11— Qual o dom, que prefere—belleza, intelli-

gencia ou riqueza a r
12—Gosta do cinema? Por que? ^
13—Qual a poesia mais linda, que sabe de cór?
14—Qual a musica que mais o agrada ?
15—Terminados os seus estudos,de gostaria

viver na cidade ou na roça ? Por que ?
16-Qualaflôr,acôr, o instrumento musical,

o exercício physicó, o alimento e o animal que
prefere?/ _';v ,' >. i ,:,,[

17-Qual o estudo de que mais gosta ? E o
de que menos gosta ?

18—Deseja viajar ? Para aonde? aa

RESPOSTAS

— Jacy Lima de Magalhães.
—Campos. (E. do Rio).
—Gosto, embora se preste mais para mú-

lhef.
4—17 annos e estudo no Gymnásio do

Espirito Santo, neste Estado.
5 —Ser feliz.

a 6 —O sport.
—A sinceridade e a solidariedade.
— Qüe é o maior prêmio que Deus pôde

dar ao homem.
—Trabalhar e sacrificar-me por ella, se

fôr preciso.
v 10^-Tiradentes, José Bonifácio, Ruy Barbo-

bosa, Barão do Rio Branco e outros.
11— Intelligencia.
12—Gosto ; não só por nos fazer conhecer

muitas cousas úteis, como também para des-
cançar o espirito.

\3—Meus oito annos, deCasemiro de Abreu.
14—O tango argentino.
15—Na cidade, para instruir-me cada vez

mais.
16—A violeta, o azul, o violino, o nado e o

cão. Quanto a alimento preferido, não o tenho.
17—Direito—Odontologia.
18—Sim, era volta do mundo, para conhe-

cel-o pessoalmente.
Jacy Lima de Magalhães*
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VV./-/ Foi verificado grande desfalque na ai
faadega de Buenos Aires.

(Dos jornaes)

;¥"

Brasil—Argentinas bella
União que é em tudo harmônica:
Aqui» só febre amarella
E lá, só peste bubônica.

Em troca é bem que ora calque
Essa tão faliada alliança:
Aqui, peste de desfalque,
Lá febre roxa de avança

De taes males nunca é immune
Nenhum, é coisa bem clara :
O verbo «rapio» nos tine
Mas... a hygiene nos separai

8888 88
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Para se ter hora legal é bastante acer
tar o relógio pelo eclypse da luz, ás 20
horas.

(Dos jornaes)

Eu já estraguei dois relógios, quebrando os
ponteiros e desorganizando todo o machinis-
mo por causa deste aviso, dizia o Adnet ao Zé
Cândido.

—Por que?
—Das 18 horas, ás seis, de dez em dez mi-

nutos são 20 horas...

8689 88
Foi exonerado o guarda*civil Canta»

lice.
(Do «Diario«)
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Coitado I Sorrir quem^dissel
Está sem consolação:
Empregado, cant'Alice,
Más assim só cant'o chão...

A Limpeza Publica, para poder dar cabo do
matto e do capim da ladeira Professor Baltha-
zar, mandou despejar era toda ella grande
quantidade de sal. •

-rAgora mata o matto, disse o A. Mattos,
com espinho de ironia; antes, a limpeza de tal

1I

il
1
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ladeira ficava salgada, e agora, com o sal, fia
cará mais doce.

888888

Antônio Pedreira Lima, no Rio, f0j
barbaramente aggredido pela esposa e deu
queixa â policia.

(Dos jornaes)

Tua esposa, que era meigai
Hoje é peior que caninana;
Tu não és Pedra, és manteiga,
E não és Lima, és banana...

O film «O homem que ri», tão annun-
ciado, foi uma grossa chinfríneira.

(Bocca do povo)

—Que tal «O homem que ri»? Indagou ai-
guem ao Pimenta, após a sessão.

—Muito bom para a gente chorar o cobre
que perdeu... L
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A moda das mulheres está passando

por grande transformação, saias amplas e
compridas.

(Clamor feminino)

Bem podia ficar tal como estava
A moda—saia curta e bem estreita.
A mulher mais a gente conquistava
Pela amostra da plástica perfeita.

Mas a Moral, af firmam, se zangava;
E hoje, pndica, face contrafeita,
Novo modelo mais folgado grava
Ea moda larga vae ficando acceita...

Adeus, relevos, fôrmas caprichosas,
Pernis de garça, avantajadas coxas,
Mal vestidas de meias vaporosas!

Que horror para as mulheres I Coitadinhas I
Pois ás da moda, novas, que andem frouxas,
Prefiro as velhas, bem apertadinhas...

TIL

.J , •> i c

O advogado UBALDO RAMALHETE é encontredo em seu escripto-
"o, diariamente, das 9 ás 11 e das W ás 17 horas.

Rua 1* de Março, n. 46 - sol». Telephone ». fl»*l
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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Perfamarias iínas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos de toucaéor

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

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
1 secção de varejo
Commissôes — Representações—Consignações

Ru 1° de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo

Importação
directa das
melhores fa-
."¦¦¦< bricas
estrangeiras

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo
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~Z) Uma preciosidadej. Exma.:

Temos a honra de chamar a attenção de V. Exa.

para o preparado ÁGUA RABELLO, cuja acção antise-

ptica e emoliente, balsamica e anesthesica, o colloca

entre os artigos de primeira ordem para o «toucador»

mais elegante e caprichoso. Em loções sobre a nuca,

após o corte do cabello, para o rosto, regiões axilares

e cuidados Íntimos, a Água Rabello é verdadeiramente

uma preciosidade.
O seu cheiro é agradável. Não mancha os tecidos

nem a pelle. Este artigo pode ser usado puro, ou com

água fervida, quente ou fria.
AGENTES DEPOSITÁRIOS:

Cia. Meltioramentes o Balnearíe le taiun l t
Secçáo de Representações: Rua 3. Monteiro, 26 — Phone, 384

Caixa postal, 3757-VICTORIA-E. E. Santo
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Armazém Doâo Dalla Ferragens grossas
por atacado.au

* de seccos e molhados
Especialista e importador de aguardente, álcool e xaraue em alta escala.

Endereço teleg.: DODAbbA - Caixa postal, 3961 - Telephone, 315

l Rua 1- de Março, 12 -VICTORIA- Estado do Espirito Santo
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ilosso collaborador artístico Segisnando Martins Júnior, revela-se bom discípulo do grande Raul em onomatogrammas.
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O PILOGENlO
serve em qualquer oase

3] já quasi não tem, serve-lhe o PILOGENlO,
porque lhe fará vir eabello novo e abundan-
te. âi começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o eabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
LOGENIO, porque lhe garante a hygiene do
eabello.

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

e loção de toilette.
PILOGENlO, sempre PILOGENlO I

A' venda em todas as pharmacias, drogarias
e perfumarias.
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Um medicamento verdadeiramente ideal paracrianças, senhoras fracas e convalescentes é
o Phoapfeo-THIocol Or anulai
ao de Giffoni. Pelo «phospho-calcio phjsio-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 ospul-
mões desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é memorada e o
peso do corpo augmenta. E' o fortificante ia-
dispensável na convalescença da pneumonia,da influenza, da coqueluche e do_— ____. ____. sarampo — — —

Receitado diariamente pelas snmmlda*
des medi «ias desta cidade e dos Betados

Em todas as pharmacias e drogarias.

Deposito: Drogaria Giffoni
Rua 1# de Março, 17 — Rio de Janeiro

:'*!S«___0Êa-

TYPHn UREMIA> INFECÇÕES intestinaes e do apparelho urinario, evitam-se, usando UROI I I I íKJ FORMINA, precioso antíseptico, desinfectante e diuretico, muito agradável ao paladarEm todas as pharmacias e drogarias — Deposito DROGARIA GIFFONI
Rira 1* de Maúrço, 17 Rio de Janeiro
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r DR. AMÉRICO OblVEIRftl
MEDICO - PARTEIRO

RESIDÊNCIA

Rua Washington Pes-
— sôa, 22 —

(antiga Rua do Norte)
jL Teleph. 19
Ibmnmn

CONSULTÓRIO

Rua \°. de Março, 6,
Por cima da Phar- |macia Pessoa. Diária B
mente das 8 ás 10 Ê
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»! TRINXET & C. ls

CommlnOei, consignações* repre-

•entaeoes c conta própria

Escriptorio e armazém: R. V de Março, 42
'A ¦_'¦¦'"¦" -k

Teiegrammas: TRINXET-Godtgo : RIBEIRO

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815
,--, -¦¦¦, .¦
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Mss Cattete é uma zinho,
Que anda louca por casar,
Mas, seu pae, homem sisudo,
Quer um bom noivo encontrar.

O Carlos, cabra fiteiro,
Não se declarou á zinha.
Anda só rondando a porta,
De longe «tirando a linha»

No rol de seus pretendentes,
O Julinho é o mais cotado,
Dizem até que, com a zinha,
Parece já estar casado 1...

; '.-:,'-4>'
.A...À"

O Estacio etupomadado
Também a zinha corteja :
Mas receia, coitadinho,
Que o pae da pequena veja...

Wenscelau, todos sabemos.
E' um hábil pescador,
Mas não tem linha, nem isca,
Para pescar este amor.

O Zé, risonho, no canto»
Espera o feliz momento
Do convite p'ra padrinho
Desse breve casamento»

A.

Quem deseja prosperar, annuncia ne Vida Capichaba.
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Leia e faça com que seus g
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amigos e conhecidos assi-i
Ignem também a «Vida Capichaba», por-
«que, desse modo, nos auxiliará na propa- J

ganda do Estado.
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AU B0N MARCHE'ILbrÇzzi CIA, ü
\

FAZENDAS, ARMARINHO
E PERFUMARIAS

POR ATACADO E A VAREJO

Preços sem competidores

? Successores de GOMES & BRUZZI"¦¦ 'i ' ¦ -x x :

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES,
VINHOS DE FRUCTAS

e seus congêneres pelos proces9so mais ÍWÇteaiçp^
Commereio em grosso de AGUARDENTE ET ÁLCOOL

Grande prêmio na Exposição Internacional do Centenário de
1922 e diploma de honra do Instituto Agrícola Brasileiro

TELEPHONE, 110 - CAIXA POSTAL, 383©
End. telegraphico: DISTILLAÇÃO -Código: RIBEIRO

i

?"•je*^*1

M. Ibrahim & Filhos
'\ ..'¦' . -v Vi

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

Caixa postal 3SOS
End. lelegraphlco IBRAHIM

VICTORIA ^ E. SANTO
TlMIP^MllWllllBIWlItlWimMmiISMSIfflMfflWMIlIMi

revistas, supplantando jornaes e livros, são,
hoje, no tumulto veloz da vida moderna, o ideal

em matéria de publicidade.
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CASA XlBANEZA
,.;;a;.;-DB- a

Bichara & Saadé
'* X •¦" ." AA''' :'"': ¦'¦¦'¦¦•,,-''¦¦'¦'•'¦ '" ¦'¦"¦-¦¦. '--Vi i -.:¦•* '" '¦

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

Especialidades em artigos finos e fantasias.

R.3ER0NyM0 PIONTEIRO, 9-VICTORIA
«Kt^tttttt-.-. ¦¦¦¦¦¦ ,,ri.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦-¦¦¦¦ ¦mimiiní

l\m

E' a Alfaiataria que deve ser| Confecções esmerados
proeurada por todas as pes-j u

Ifl n que dispõe de maior sortimen- MlIfllIU « n,8ow
¦ ¦ ¦ **¦ t08 da8 ultimas novidades de Entoada: Praça 8 de Setembro, 33*=brins e casemlres, naclonaes "»«¦««" «^ * _ «aw|fiB raee estrangeiras. I Rua Duque de Caxias, 3o

Preços especiaes para colleglaes e militares
• les mirüs lonas, w vieram expressaiente io Ris, para ti servir ai pm teta Capital
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O ciHüMW é o melhor dos tônicos
ê:0 mak poderoso dos antes.

%;

Nutrion'1 combate a Fraqueza,
o Fastio e a

'm

:*$ . ;«>
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m

reza; aore o appe-
tite e faz augmentar o peso.
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O MNútrionM» contendo em sua for-
o arsênico, o ferro e o phos-

oro -é um poderoro tônico dos
mus do sangue e do cerebra:
o arsênico revigora os músculos, o

o enriquece o sangue e o phos-
phoro tonifica o cérebro e o

•!"*¦ "&«•*

m
&. systema nervoso.
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O Ford é mesmo um traste que serve para tudo, embora tenham dito que é
o vehiculo mais parecido com o automóvel.

Temos visto o Ford utilizado de toda a maneira. Agora, os estribos de
ura delles transformam-se, todas as noites, num confortável sofá, onde a muito

em e pequerrucha moreninha dos olhos vivos e o moço de cabellos alvoroçados passam ho-
horas, esquecidos do mundo.
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Muito linda, sympathica e travessa. Olhos pretos e brilhantes, cabel-
leira negra e encrespada. Seu rosto irradia uma sympathia irresístivel.
Espirituosa, intelligente, conversa com muita graça, argumentando com
originalidade, embora, elegantemente, sempre ouça um pouco menos do
que os outros-..

No verão, não perde os banhos de mar, onde se mostra encantadora, nadando admira-
velmente. . a Ú- a ¦;/"¦ a. a

Mlle., quando faz os seus passeios pelo centro, parece um botão de rosa, perfumado e
suave, que, como nos sonhos de fadas, se desprendeu de um jardim mágico.

* *

A moda, afinal, está se encaminhando para a verdadeira e encantadora belleza:—
a harmonia.

Nada choca, tudo é suave.;As cores combinam-se brandamente. O conjunto é
um equilibrio agradável á vista.; O chapéo combina com o vestido, ora o vestido com
o calçado, o calçado com a bolsa e esta com as luvas. A flor, que se colloca nohom-
bro, tem sua semelhança com a flor que serve de enfeite ao chapéu. Tudo é harmo-
nia, tudo cambia em suaves tonalidades. Até os cabellos voltaram agora ao equilibrio :

—mais longos, mais esbelíòs, mais femininos, em harmonia com as pernas, tão longas, tão
compridas, agora... ||
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Vimos Mlle. queixando-se de que o pó de arroz não adhere á sua
bella cutis. E' porque Mlle. usa o pó directamente sobre o rosto. Isso,
aliás, é muito lisonjeiro para a pelle de mlle., pois somente a cutis
muito gordurosa é que segura o pó, sem se usar nada debaixo delle.
As cutis dessa classe têm sufficiente óleo para prender as pequenas
partículas do pó. Mlle. deve usar um bom creme, porém com parcimo-
niaa pois, se abusar, como a sua amiguinha, terá o desgosto de vêr o
creme apparecendo por entre o pó. Espalhe p creme com igualdade e
logo passe um papel de seda para tirai o. Se quizer evitar o brilho, o
que (Tdetestayel para um rosto jovem, mlle. deve misturar o creme

com uma loção tônica. Feito isso, só resta passar pó de arroz á vontade. Ponha mesmo mui-
to. Não receie polvilhar demais, visto que depois se tira facilmente o excesso, com uma ca-
murça ou um panno velho de seda.

\ v\ ^^^^¦flflflBvYflV.^flB^r
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O gorducho e louro jovem, que apanhou a violeta atirada á calçada pela
morena de olhos e cabellos negros, teve, ao quê parece, uma magua intensa

por vêr a differença com que agora é tratado. As scenas não se repetem
mais, mathematicamente, todos os dias, como dantes e dahi

o esforço grandioso, sobrehumano, que o jovem louro
faz para esquecer o seu espontâneo

e fervoroso amor...
• .- > v .',.'. ,t , i.-.,*- .'•¦'v '•¦¦ a: ''',¦;.¦' ¦ ¦' ¦. '¦ ¦ ¦ V- a

Esta secção foi feita para sahir no numero passado. a-
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FIGURAS DO MEU TEMPO

¦¦

B R A 2t DI
Sempre que me recordo dos velhos cama-

radas, bobemios incorrigiveis do meu tempo»
baila-me logo na memória á figura loura do Braz
Di Francesco e como que ainda me fere os ou-
vidos a sua voz de taquara rachada» cantando:

«La donna é mobile
Qual piuma ai vento .. .»

O Braz era um bello e romântico typo de
italiano a Alto, corpo rijo, não com os relê vos ar-
rogantes dos músculos de gladiador, mas sem
ângulos e curvas dos enfezados; claro, olhos
castanhos e miúdos, encolhidos matreiramente
na tocaia das orbitas, á espreita da primeira
menina que lhe passasse ao pé; bastas mele-
nas louras a lhe escorrerem sobre a fronte am-
pia, melenas que eram o «xodó» das mocinhas
casadoiras ; insinuante, elegante, vestindo-se
sempre com apuro, o nosso heróe era um bom
partido.

Em Anchieta foi o ai jesus do mundo femi-
nino e o diabo para os pobres namorados ciu-
mentos. s

Era escriptor e poçta, dons estes que se
sentiam constrangidos com a profissão do seu
senhor .--fabricante de pílulas e xaropadas.

O Braz sempre quiz mais ao mel dò Hyme-
to do que ào mel rosado. Manipulava drogas
para matar o tempo, o que já era um grandeallivio para a humanidade...

Apaixonadíssimo das artes, tinha especial
predilecção pela musica. Mas segundo o dieta-
do, esse italiano não pegjára na parede; e sefora ao chão, tinha a mania só de furtar con-
quistas.

Na flauta, seu instruraento querido, nunca
passaradaquella conhecedissima polk^ : «...Jem
pílulas. . . » e no violão, se unia canção era
em fá maior, o Braz a acompanhava em lá me-
nor, affirmando que estava muito bem.

Se a Natureza lhe fora escassa na voz e no
ouvido, fora pródiga no talento e no coração.

Poeta espontâneo e sincero, as paginas, quecommigo guardo e que publicarei mais tarde,
dizem bem do valor do áeu estro. Bom, gene-roso, o que era seu era de todos nós.

Escasseando a receita: da pharmacia pela
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FR AN C ES C O
concurrencia de outras, o nosso homem ení
deu de ser industrial. Começou a.fabricar ?LV
res, entre os quaes se destacava pelo incompa-
ravel sabor o «Anizette Extra». Esse licor pe
gava mais a gente do que beijos de mulher bo-
nita. Freguezes assíduos, lambiamos-lhe um ter-
ço da producçáo sem que o industrial visse ni-
ckel.. .Era umà Castalia perenne e tentadora
aquella quartola de torneira de metal branco,
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Nossos amiguinhos Gerson, João
Baptista o llza, de Mimoso.

desafiando a todo momento as nossas cabeç s
mais ou menos inchadas. -

O Braz ria se do nosso avança e dizia:
—Vocês me paguem, ao menos, o assucar...
Um dia tudo acabou-se. O poeta, com duas

lagrimas mal disfarçadas no canto das palpe-bras, nos deu um grande abraço e lá se foi
para o Rio, tentar a vida. Entrou para o com-
mercio e, pouco tempo depois, para a academia.

Trabalhando noite e dia, estudando nas via-
gens de trem ou sobre o lombo das alimárias.in  in
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0 capitalista Luiz Campo, em companhia de sua exma. eaposa e filhos,

residente em Alfredo Chaves.

pelos sertões, fez um bellissimo curso e hoje é
seu doutor Braz.

Só na flauta não passou do lá menor e em
matéria «decanto:

«La donna é mobile
Qual piuma ai vento» ». .

y Nas magnificaa serenatas, ao voluptuoso luar
de Anchieta ou nas selectas reuniões familia-
res, ao som de pinhos vagabundos ou de pia-
nos tangidos por heráldicos dedos jaspeados, o
Braz queria sempre cantar.,. E lá vinha a cho-
radeira do pobre amante do «Rigoletto».

Ao fim do ultimo g2»rgan^|p cantor estava
só no meio da rüa ou cotó|ÍÍnista no salão.

Ali pelo anno de 191Ò àppareceu por aquel-
Ias redondezas uma pavorosa nuvem de gafa*
nhôtos. Por onde passavam os pequeninos Atti-
Ias alados, deixavam o desespero. Searas ver-
doengas, plenas de flores e de fructos, após a
visita desse bizarro exercito, ficavam despidas
e anniquiladas. A fome já se annunciava. hor-
rivel, por muitos lògaiejos.

Chegou a vez de Anchiet? pagar o seu tri-
buto de angustias. Numa zoada de centenas de
aeroplanos, rápidos, ousados, famintos, voltea-
ram, no alto, por toda a cidade e poisaram pa-
ra a faina destruidora. Hortas .pomares, jardins,

tudo destroçavam. A população, alarmada, fazia
um barulho: infernal com latas, zabumbas, gai-
tas, instrumentos musicaes, foguetes, bombas,
o diabo, para espantar os bandidos; tudo em
vão. Confundidos com o verde das frondes e da
gramma,lá estavam elles,tric tric-tric,devorando.

Apiedado da sorte do povo, o bom Braz
pegou do viofão, torceu as cravelhas, feriu o lá
menor e grirripou ao lado do morro daegreja.
Sobre as ruinas do antigo convento dos jesui-
tas, para que toda a cidade o ouvisse, soltou a
voz: *;cLa donna e mobile

Qual piuma ai vento »» »

Foi a conta. Rápidos, zonzos, átropéllâdos,
aos milhões, numa ensurdecedora zoada, os ga-
fanhôtosJá se foram, azul em fora.

E até hoje não tornaram ao Espirito Santo...
Teixeira Leite

m*m*- ?14..-
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Pata lavar lenços de seda

Lavam-se em água quente e passam-se'duas
ou três vezes em água fria, sem anil. Torcem-
se, dobram se e enrolam-se num panno, mas
não se deixam seccar sem passar a ferro, do
contrario não se alisarão. Lenços de seda de côr
devem ser lavados com fino sabão branco e
nunca com óabão amarello forte.
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ETHICA E PEDAGOGIA
Educação moral

m

H Também a instrucçâo deve contribuir para
a educação, para a educação moral, utilizando
a matéria de ensino para illustrações rtioràèsí e
ninguém melhor que o mestre pode cooperar
neste maravilhoso connubio da cultura íntelle-
ctual com a cultura moral.

Os pães muitas vezes não teem tempo, ou-
trod ignoram os rudimentos de toda a cultura,
seja moral, intellectual e até physica.

A integridade da famíliai está prejudicada,
o influxo do espirito doméstico sobre os filhos
vae diminuindo com ra-
pidèz vertiginosa e a po- |. |gj
bre moçidàde vem en- $1
tregue tão somente á
direcção moral dada nas
escolas.

Mesmo para os pães
que sabem educar, che-
ga uma hora em que
precisam satisfazer ás
necessidades dos filhos;
devem aprender a lêr,
a escrever, instruir-se,
iniciar-se ém uma sei-
encia- em uma arte, ou
em uma profissão liberal.
Nem todos teem a feli-
cidade de ser ao mes-
mo tempo pae e mestre,
nem todos teem o mes-
mo pae pelo coração e
pela intelligençià : o pae
confia, então, seu filho ao
mestre.

Cabe ao professor a
altíssima missão de de-
senvolver os germens
da verdade, do bem, do
bello, que.se acham na alma do menino, e con-
tinuar a obra do santuário doméstico no santu.
ario do saber, onde se agrupam os filhos de
varias famílias, as mais bellas esperanças da
pátria e da humanidade.

Estás pequenas intelligencias se aperfeiçoam,
se fecundam, se engrandecem; sua memória
se exercita, se fortifica, se enriquece; seu cora-
ção se reforça, se erobelleza, se engrandece,
até que, superadas as diversas phases da esco-
Ia, o jovem, feito adulto, entre na sociedade,
utilize seus direitos de cidadão e preste á pa-tria seus serviços.

Professor Generoso, do Coltegio ítalo-
Brasileiro, em Santa Theresa.

Assim, entre a doçura, a innocencia, a p?
do lar, que é como uma constante oração e os
affazeres, os revezes, as desillusões que a so
ciedade nos infligem muitas vezes, Deus collo-
cou a escola, complemento do lar, cuja acção
se extende por toda a vida, pelos conselhos e
exemplos que os pães e os mestres nos minis-
traram.

A instrucçâo moral deve formar uma par-
te importante do progrcimma didactico de toda
escola elementar, destinando-se a integrar e a

colligar os restantes ra
mos de ensino, e muitos
pai zes, reconhecendo
sua importância, inclui-
ram-nò no programma
das escolas, como qual-
quer matéria.

Ampliando no alumno
especiaes aptidões, no-
ções úteis, o ensino mo-
ral educa o próprio ho-
mem, isto é, o seu co-
ração, a sua intelligen-
cia. a sua vontade, a
sua consciência.

E' dever do mestre
transmittir o saber, col-
laborando igualmente na
educação moral, sem a
qual as habilidades in-
tellectuaes em nada con-
tribuirão para o benefi
cio de cada indivíduo
e da collectivade. Não
basta formar a intelli-
gencia, ensinar a ver-
dade; cumpre formar
a consciência, ensinar a

virtude, a lei moral. Pode se possuir um espi
rito illustrado, uma intelligençià superior e, ao
mesmo tempo, uma alma vil. Pode-se ser um
gênio e um miserável. Existem homens que apro
fundaram sua cultura e esqueceram-se dn cora
cão e da consciência... seres degradados, não
obstante a instrucçâo, vis, egoístas, corruptos,
orgulhosos; luz na mente e trevas no coração
O q;xe forma o homem é o aperfeiçoamento do
senso moral, a pratica da virtude, o predomi
nio sobre as próprias paixões — segredo e pri-
vilegio da educação moral.

A acção morai da escola não deve depen
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3er da simples improvisação e da casual capa-
cidade de cada mestre, mas deve ser objecto
de preparo pedagógico, nas escolas normaes,
preparação que pelo menos deve igualar á
aequisição de conhecimentos e habilidades pro-
fissionaes. Apedagogia moral devia tor-
nar-se objecto de particular cultura dos mes-
três, para conduza o menino no presentimento
de seus defeitos latentes, no acabamento de
sua alma, incutindo-lhea perfeita comprehensão
de sua real personalidade.

Toda a actividade pedagógica de Pestalíoz-
zi consistia em fazer d3 instrucção um meio de
enriquecer os jovens de força, antes que de sa-
ber, e devia ser transmittida de modo que na
consciência do alumno a educação do caracter *
apparecesse sempre como o fim principal.

O ensino da morai, entretanto, não consta-
rá de uma exposição de preceitos abstractos,
mas orientará a vida, dividirá os sentimentos
alheios, dará a ajuda intellectual e os incita-
mentos á auto educação, sem os quaes as do-
trinas moraes não lançarão raízes profundas
na vida concreta da criança.

A instrucção moral inteira a escola laica,
destinada a aprofundar o caracter dos meni-
nos, e prevenir o futuro da nação.

Não basta que o alumno receba conceitos
claros, sabias sentenças : implantem-se no seu
coração sentimentos rectos e fortes, afim de
que, mais tarde, na vida, possa tornar-se se-
nhor dos seus desejos e paixões. O mundo mo-
ral deve appareçerlhe como um mundo de oc-
casiões para explicação das próprias energias,
de sua vida interior, com uma actividade cria-
dora.

Mas o primeiro factor da influencia moral
da escola é o professor que em todos os ra-
mos de ensino, mesmo nos jogos, na gymnas-
tica, nos trabalhos manuaes, encontra as mais
variadas occasiões de exercitar e reforçar seus
alumnos em hábitos superiores.

Considerada a diversidade dos interesses
infantis, aos quaes o pedagogo tem de recor-
rer para seus fins, importa lhe traduzir suas
exigências moraes nos differentes campos de
tendências e aspirações; o ideal moral deve
por assim dizer, falar muitas linguagens, para
que cada um o possa entender a seu modo.

Os alumnos chegam á escola cheios de bôa
vontade, mas com o espirito repleto de erros
í unes tos que ao mestre cumpre esclarecer.

Ha quem supponha erroneamente que a
simples instrucção intellectual traga comsigo a
moralidade; pelo contrario, as energias espiri-
tuaes fortemente absorvidas pelo saber, repre-
sentam um perigo ethico, ao qual somente se
pode obviar, concedendo á educação do cara-

cter um logar preponderante no programma di-
dactico.

Seja a educação verdadeira, profunda, mo-
ral e então o mundo depressa mudará de as-
pecto.

«Entregae me a educação da juventude, di-
zia Leibnitz, e em menos de um século vos
transformarei a face da sociedade.»

Sim, porque a educação forma as nações
nascentes, inspirando-lhes o sentimento do de-
ver, do respeito, da dignidade, da própria hon-
ra. como factor único e essencial da paz, da
ordem, do progresso, no consórcio civil.

O que produz a verdadeira civilização não
é a scieneia, as artes, o trabalho, as invenções
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Osny, filhinho do sr. Benedicto
Teixeira Nunes, zeloso agen-

to do Correio em Ca-
chòeiro de ltapom m

mirim.

as industrias, mas a educação e principalmen-
te a educação moral; a civilização material não
abrange toda a civilização; é apenas seu as-

"" '" .'¦''' I AaA

pecto secundário.
A civilização é antes de tudo a cultura do

coração, a elevação da vida moral, o triumpho
da verdade e da virtude. O verdadeiro critério,
o termômetro com o qual se pode julgar o grau
de civilização de um paiz foi, é e será sempre
a moral, única capaz de formar o homem com-

pleto, não o homem-kômò—mas o homèm-üir—
dos Romanos, cheio de força e heroísmo, filho
da virtude, produeto da lei moral, synthese
grandiosa do caracter.

Professor Generoso
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«Miss» Espirito Santo
...filha da terra de Chanaan,

'¦' 
-1 -¦¦¦ » . .¦'''' . ." ,

Tua belleza sadia, Glycia Serrano,
illumina ao sai.
Tua hora de gloria avança
e se espalha
aos olhares das tuas companheiras.
Synthese da belleza
da nossa terra.
Para o povo capichaba,
és um hymno de triumpho
a se elevar, a se misturar com o Armamento,
com o sol, com a lua, com as nuvens
como se fizesses parte dellas,
Glycia Serrano.
Todos as Mjsses passaram ante teus olhos,
cheias de sympathias das suas terras,

•» ¦.,¦¦''¦:....'' 
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mas nenhuma, no emtanto, enfeixava
como tu, uma alegria sadia,
uma mocidade embriagadora,
nem tampouco uma saudade
desse povo e dessa terra
que amanhece numa alvorada murmurejante
de alegria, de harmonia e de concórdia ...
Esta terra, que conhece a tua estonteante mininice,
que te poz na face um beijo irradiante~de saudade
e que ha de te buscar por toda parte,
Glycia Serrano,
... filha da terra de Chanaan...
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A imprensa brasileira, melhorando ampla-
meritè suas installações e, assim, fortalecendo
o seu poder de irradiação dentro do território
nacional, terá, de certo, em poucos annos, a
primazia na America do Sul.

Nesse impulso, de notável finalidade pátrio-
tica. que agita o jor-
nalisnio patrício, têm
posio destacado, na
linha de frente, os
magistraes e brilhan-
tes periodistas, que
vêm orientando a pu-
blicação d'O Jornal—
órgão moderno e' pre-
stigioso, como guia
da orirnião brasileira,
desde as nossas gran-
des cidades até os
seus modestos villa-
rejos

Dentro desses pro-
positos de larga e ef -
ficaz publicidade é
que aquelle grande
órgão íia imprensa
carioca acaba de in-
stallár, nesta cidade,
no palacete Pan Ame-
ricmo, sala 14, à sua
3a succursal das que
pretende espa 1 ha r
pelo Brasil.

A primeira criou-a
no Meyer -- a capital
dos subúrbios cario
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CJLOWS NUNES PEREIRA
Director da succursal d'«0 Jornal», nesta

cidade.

Assis Chateaubriand, si é um attestado expres-
sivo do muito, que já merece o nosso Estado,
pelo seu progresso e valimento na Federação—
também é uma opportunidade feliz, que se nos
depara, de, através dé suas columnas, onde mi-
lhares de pessoas buscam diariamente noticias

do desenvolvimento
veloz doBrasil, levar-
mos fora de nossas
fronteiras o eco vi-
ctorioso de nossas
conquistas serenas,
nos domínios das rea-
lizações úteis e com-
ptnsadoras.

E esse desiderato
ha de ser vigorosa-
mente alcançado, por.
que O Jornal, muito
bem inspirado, confi-
ou a direcção dessa
sua succursal, nesta
cidade, ao talento, á
actividade, ao critério,
reconhecidos e lou-
vados, do nosso dis-
tineto amigo e colla-
borador Clovis Nunes
Pereira, espirito-san-
tense que tem pela
sua terra os mais ca-
rinhosos e sinceros
desvelos.

Felicitamos, portan-
to, á direcção d*O
Jornal por mais essa

ca; a segunda em Bellc Horizonte ; e a tercei- victoria na sua vida, fulgurante e frutuosa. de-
ra aqui sejando-lhe permanente prosperidade e largos

Essa lembrança do vigoroso matutino, que triumphos á nova succursal, que acaba de crear

tem seu^aome ligado á mentalidade superior de neste Estado.
FFTfflf fl)fl flflflvraa^ »••••••% ——••• ???? «????«?' »????•??»???»??»

VERSOS A VIOLETa4,
Es uma flor animada
Pelos encantos da vida.
0 sorriso de um archanjo
Teve em teus lábios guarida.

Da violeta modesta
Tens o perfume no nome.
Não ha coração bravio
Que o teu encanto não dome.

Teus olhos enclausurados
Entre os cilios de velludo,
Féchados^—guárdam segredos. ..
Abertos—revelam tudo.

A graça maravilhosa
Que do teu ser irradia,
Tem qualquer coisa da aurora,
Quando vem rompendo o dia 1

¦w

Nas horas vagas, empunhas
A lyra que Deus te deu.
Já foste a chave de um poema,
Que a Natureza escreveu.

Hoje, vivés^pelo espaço!
E's um astro sob o azul...
Deixaste de ser violeta,
Formosa Estrella do Sul.

. 
- '¦>¦• '

Sylvio Rangel
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A tolice humana nâo tem limites...
Isso já dizia o inolvidavel Conselheiro A cá

cio. 0 responsável publico e notório das phra
ses lapidares de que somos autores... Procura- s
ção em causa própria.

Questão de moles-
tia... Despimos a chia-
myde helenica da glo-
ria para sgasalhar
o Conselheiro. Pára
não resíriar. S. Mar-
tinho deu a metade
do manto. Nós damos
todo. Ficamos nús..

O Conselheiro veio-
nos de Portugal, jun
to com o vinho de
Adriano Ramos Pin-
to, o tamanco, a azei-
tona d'EIvas e o mon-
drongo.A

O Conselheiro e o
Cutruca fizeram o
Brasil!

O mondrongo en-
gendrou a mulata!...

E não descansou !....
A MulataiPelledoi-

rada de sol. Morena
como as tendas de
Cedar, os pavilhões
de Salomão, como se
dizia ser a Salumita.
«Náo olheis para o eu
ser morena, porque o»
sol me mudou a cor.»

Cheirosa á água da
Colônia, como a ama-
da de Salomão recenx
dia a nardo e myrrhcr.

De lábios dôce&.« como mel de dedo, mais
doces do que os da outra, a Judia, que eram
como um cacho de Çhypre das vinhas d^Engaddi.

Ao invés de cadeias de ouipx marchetadas
de pontinhos de prata— pérolas da Slopper.

Ai 1 si Salomão adivinhasse... Nada de rei

4r-

Frei Joaquim de Santa Felicidade

das tribüs dlsrael. Viria para o Brasil bancar
a prestação... Mas quanta Sulamita «jardim fe-
chado. fonte sellada»... • •

O Conselheiro é o pai, no mínimo, putati-
vo, de quatro séculos e pico de literatura.

Oratória, romance, poesia, theatro... o dia
bo ! A começar pHas—«mal traçadas linhas» do

escrivão Vaz de Cs-
minha,até os roman

< I

ces históricos dessa
gente»-.

Por fallar em Ca
minha, vocês não "têm

motivo de se queixar
do Coireio. Mas, de-
via reclamar o es cri-
vão de Calecut. Pós
a carta no correio de
Porto Seguro, sexta
fHra 1 de mai° (^c
15C0, e só a recebe-
mos em 1-817. Kx
traviada foi parar ás
mãos do Ayres do
Casal» que nol a deu
em edição penteada
e bem comportada,
como menina que es
teve no Sacré Coeur.

Mas... não é a in-
fluencia mais ou me*
nos marcante dos
dois factores mencio-
nados, que devem en*
negrecer de pernas
de barata as liras
tiradas do Sacco do
Frade.

Trata-se da mania
da Imitia ção.

Viria aqui, muito a
geito Auma dissèrta
ção erudita sobre a

imitação falando em mimetismo e citando í ar*
.9 de, Darwin, Ingegnieros, e outros que taes.

Os concursos.:.
Estamos, agora, com um andaço dessa mania.

Concursos literários, dansantes, de belleza.

!!
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Nosso brilhante collaborador Epaminondas
Martins, actualmente residindo em Nitherey
e cujo livro de estréa, enfeixando contos, sa-

hirá brevemente.
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sympathia e até de feiúia.
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CARNAVAL EM S. PEDRO DE ITABAPOANA
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Grupo de senhoritas da «elite» itabapoanense nas festas carnavalescas deste anno.
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On/ro grupo de senhoritas da «elite» itabapoanense naquella oceasião.
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DEUS

Ha certamente "um. DEUS ! Perfeito, immenso, eterno,
cujo poder nâo tem limite ou lei, nem norma;
nâo tem aspecto algum, nem possue uma forma
em nenhuma estação: verão, estio ou inverno.

ELLE faz tudo bem; porém. também deforma,
entorta, carboniza e mata. E' o bem superno
que fez o ceu azul; mas, fez também o inferno,
onde Satah os vis. ladrões e maus transforma.

ELLE é quem faz ainda as cousas mais perfeitasdesde os raios do sol aos beijos das eleitas;
desde o espaço infinito d vida cellular.

E' grande, immenso, eterno e infinito; no entanto,
modesto, simples, bom-maravilhoso encanto—
DEUS vivei em cada ser ou forma a palpitar.

Vargem Alta, abril de 1929.
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NOSSAS LOCALIDADES
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Reewe, prospera localidade no município de Alegre, á margem da
Estrada de Ferro Loopoldina.

NOSSO IMMIGRANTES
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IX MEMORIAM
Luiz da Silva Alves de Azambuja Suzanu

- IV (Conclusão}

Já dissemos o sufficiente sobre a grande
personalidade de Azambuja Suzano, quer como
literato e escriptor de mérito, quer como func-
cionario publico dos mais assíduos e operosos
do seu tempo.

A maioria dos belletristas, seus tontepora-
neos, foram accordes ém exalçar as innumeras
producções do iliustre brasileiro.

Mis se por esse lado era elle apreciado e
citado, algumas vezes, não menos o foi por
leigos que o veneravam como homem de bem,
dotado de um coração magnânimo, exemplar
chefe de família e, sobretudo, caridoso, repar-
tindo as sobras, não muito fartas, de sua mo-
desta mesa cornos necessitados,prodigalizando-
lhes recursos nos momentos mais agudos da
vida.

Os grandes amigos de Suzano assim se ma-
nifestavam e até a propósito dé seus avoengos
poderíamos também transcrever paginas e pa-
ginas, demonstrando, á luz meridiana, os ges-
tos fidalgos dos dignos membros dessa Fami-
lia nobre, nobreza que consistia de facto— nos
feitos altruisticos, varias vezes citados, tratan-
do-se de cada um de per si.

João Coelho Gomes Ribeiro em artigo de 3
de março de 1885, assignado Baepenãy, des-
creve com precisão, nomes e factos de subido
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valor. Não temos, porém, dados á mão, para di-
zer sobre o articulista nosso desconhecido; en>
tretanto o mesmo já não nos acontece em rela-
ção a um dos maiores amigos e admiradores
de Suzano, o dr. Luiz Pedreira do Couto Fer«
raz--Visconde de Bom Retiro, nascido no Rio
de Janeiro em 1818, geralmente conhecido como
homem politico muito criterioso e de grande
illustraçâo, sendo certo que, aos treze annos de
idade, já tinha todos os preparatórios para o
curso superior, aguardando idade legal para
iniciar o seu curso jurídico.

Aproveitando-se do tempo, que é dinheiro,
na phrase da soberania popular, ou aguardando
maioridade civil, estudou outras matérias, que
desconhecia, aperfeiçoando-se no curso de hu-
manidades.

Para avaliarmos da capacidade invulgar do
Visconde de Bom Retiro, diremos rapidamente
o necessário a respeito do iliustre extincto:—
doutorado aos vinte e um annos, foi nomeado
lente substituto da Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro.

Em 1845, foi eleito deputado geral; em
1848, presidiu a antiga Província do Espirito-
Santo; em 1853, foi ministro do Império; foi
successivamente senador e ainda presidente do
Instituto Histórico e Geographico, havendo oc-

a*_í»

O sr. D/no Alves

Vianna, func-

cionario federal

no Rio Panças

e a sua distineta
A

noiva, senhorita]

Ninita Ma ia,

dilecta filha da

viuva d. Rosa

Ma ia.
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Grupo tomado por eccaeiâo de se inaugurar, recentemente, a estação telegraphica, em
Baixo Guandu, vendo-se o dr. Manoel Soares Pinto, Chefe do Districto

Telegraphico do Estado.

Mm

cupado muitos outros, cargos importantes, du-
rante o regimen Imperial.

E não precisamos dizer mais a seu respei-
to como de tantos outros espíritos lúcidos, afim
de sermos melhor comprehendidos por nossos
dignos conterrâneos—detentores do poder—hoje
como amanhã, de todos os quaes esperamos jus-
tiça, unicamente justiça á memória sempre vene-
randa, do grande vulto -commendador Luiz Al-
ves dé Azambuja Suzano, a quem não estamos
ligados por laços de parentesco, muito menos de
gratidãp a membros da Família, quasi extincta,
pois que são pobres os seus raros descendentes,
já citados por nós em capítulos anteriores.

—Sem um busto de Azambuja Suzano, em*
bora exista no Rio de Janeiro a «Praça Suza-
no»; cem uma rua ou uma travessa, siquer, em
todo o perímetro desta cidade, onde elle viveu,
trabalhou e engradeceu quanto poude, nesta
terra; onde, afinal, elle morreu pobre, á rua
do.R93t.rio n- 34, antigo, actual 25 e 27, leva-
mos o nosso humilde, appello aos legisladores
municipaes, ao digno chefe do executivo muni-
cipal, para que tomem nota dos feitos e do no-
me do.nosso compatriota, afim de ser opportu-
namente gravado o nome de Azambuja Suzano
numa placa symbolica para perpetuar a memo*
ria do grande vulto capichaba, patriota dos
mais devotados ao Estado do Espirito Santo,

^SSEII

que elle tanto soube amar e dignificar.
Sem cogitarmos, jamais, em substituição de

nomes o que aliás, condemnamos, lembramos
ou suggenmosuma rua nova, prestes a ser aber-
ta—transversal á rua Antônio Aguirre, através-
sando a rua do Rosário e do Oriente e, possi-
velmente, á «Avenida Capichaba.»

Se o progressista governo do Estado, assim
pensar, ao levar avante a necessária remodela-
ção da cidade, do modo exposto, será indispen-
savel um pequeno corte de pouco mais de um
metro, a olho nú, do prédio onde morreu o
grande brasileiro, podendo ser ahi mesmo col-
locada uma das placas da futura rua Azambuja
Suzano, com o que se prestaria uma homena-
gem muito merecida ao illustre extineto.

Cumprindo um dever perante nossa consci-
encia, julgamo-nos intimamente, satisfeitos, la-
mentanao, apenas, não partir de outrem o ges.
to alvitrado, com a certeza que infelizmente ali-
mentamos do pouco caso, aliás, manifestado
sempre ou quasi sempre, nas citações verbaes
ou escriptas de certos logradouros públicos, a
começar pela «Praça Costa Pereira», sem que
o publico desconheça, nem a própria imprensa,
do verdadeiro nome constante da própria placa»
visivelmente lida por toda a população desta
capital.

J. C.
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CÂMARA DE AR ?

Se deseja uma câmara que
atigmciite a vida do pneu, couser-
vando a devida pressão de ar, use
Goodyear. As câmaras dé ar Good-
year são, as que lhe servem, por
sete razoes:

'' ^ "*¦'.¦¦': ¦- 'A " '¦[' 
'

1. Raqueta da válvula vulcanisada
2. Emendas vulcanisadas a vapor
3. Formato igual ao do pneu
4. Borracha vermelha — com vida
5. Espessura uniforme
6. Experimentadas debaixo dágua
7. Cuidadosamente accondicionadas *
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Distribuidores em grosso:

NUNES, MIRANDA & CIA
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6íí íenfíc medo do Penedo

Penedo, eu tenho medo
que você, num triste dia,

vendo sua sombra escura dentro da bahta
num gesto azedo,

cheio de amargura
por sua feiúra

esquisitoria,
cheio da mais profunda magua,
vá suicidar se, cahinho n'agua

e inundando Victoria !
¦','< . v -

Imagine só o que seria !
Que destroço!

Morreria
o Garcia ae Rezende

e o Escobar Filho» que pretende
dar outro Diário grosso!

Acabaria tudo!
E eu, de longe, horrorizado e mudo,

não veria um feriado>,
ficando, no archivo,

o ponto facultativo,
embalsamado .. •

Eu tenho medo do Penedo,
mudo e quedo.

Em que pensará,
esse rochedo ?
Acaso andará,
cheio de ardor

como o gigante Adamastor
de saudosa memória ? !

E se a paixão fôr pela lua,
que. sempre falsa. Jiuctúa ?!

Dá-lhe um desgosto de amor
e elle submerge Victoria. . .

Por isso é que eu tenho medo
do Penedo.

a;f'a': '¦ -a '¦¦ a -V.'' a "¦¦'.'¦ "'.'v

Mas, se alguém te causar enorme magua,
Penedo, não te lances n'agua!

E' um fim muito preto
e fora dos protocollos ...!

Toma cyanureto,
dá um tiro nos miolos,

ou, como a gente d'alta roda,
toma morphina, cocaina . •.

qualquer coisa que acabe em ina;
ou, para evitar alvoroço»

passa uma corda no pescoço... /

Mas, vamos deixar de histotia ...
Por maior que te seja a tua magua,

não pules dentro dágua,
pois... podes alagar Victoria !

Penedo, se uma idéa triste medra
dentro da tua dura alma granitica,n'uma paixão lithica,

dá com a cabeça na pedra .. . /
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CALÇADOS, CHAPÉOS
MEIAS E PERFU-

MARIAS
ESPECIALISTA EM CALÇADOS DE SENHORAS

CASA LISBOA
O et a v i o Lisboa

RUA DUQUE DE CAXIAS, 32 (EDIFÍCIO AOUIRRE)
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VICTORIA E. E. SANTO
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Milagres do «LAVJEROb»

Conheci uma mocinha
Feia e torta como anzol,
Mas que ficou bonitinha
Co'um tubo de «LAVEROL.»

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

Toda moça enamorada, .
Que participe do escol,
Não vive preoccúpada...
Se já tomou «LAVEROL.»

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

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

JOÃO THOMAZ
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OPINIÃO DE UM ILLUSTRE \
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MKPICO MILITAR «
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Attcsto ter empregado freqüentemente em mmha |J
clinica civil e militar, o EL&IR DE NOGUEIRA, JJS
formul do saudoso pharmaceutico chunico João ?j
da Silva Silveira, tendo obtido sempre resultados fj
satisfaetorios e mesmo completo suecesso no tra- fj
tamento alas manifestaçSes syphiliticas de £ e b
gráos, que muitas vezes tenho visto curadas com \
uso continuado deste apreeiado preparado, que âj
parece possuir uma "acç5o especifica spbre a ter- y
rivel affecçSo». (I

Rio, 14 de março de 1913. iMyjk fèDr. Bueno Prado. \f
Major nwedict> Al
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A S Afl AR1TAN A
PREÇOS EXCEPCIONAES PARA

Fazendas, Modas, Chapéus, Arma-
rinho, eiç.

GRANDE SORTIMENTO EM

lindas roüpinhas para çreanças
OS MELHORES ARTIGOS

OS MÍNIMOS PREÇOS í

Rüa Jeronymo Monteiro, 79—Afiçtoria
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imiiio f—i aro gfc
l.»t-InflammaçSo do Utero;
%• mm. Catarrho do Utero;
3*—Corrimentos do Utero;
4,*—Colicas do Utero;
tf—Hemorrhagias do Utero;
&•—Dysmenorcbea (regras dol
•/—Amenorrnéa (falta de regras);
&•.—Xancorrnéa (flores brancas);
Í»^Perturbas©es da Puberdade; ^^^

fiV^ Favorece os pnenomenos da «J»*?"*
^.•-Combate os enjôos e rmMiUQnMm
ttr-Kvita os Abortos • outra» BBrtBMiflQ», p
«•—Facilita o Parto;  ¦,„..„„. «J
IV *m* Acalma as Dores do Gamos» vmtmMm mm

U\* mm Restabelece o appetíte;
ti»—Tonifica o Utero.

é 4 VH>A DA MULHER; DÁ-LHE SÀÜOE. AiW»A ETOÚ*

MEDICAMENTO DA BPAPB CRITIO^
KAS FHABMA<a-S 1 •*•""» *m*A
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Yayá-San
Quando chegas, pequena e graciosa

No teu Klmono japonéz
E enrodilhas nos braços meu pescoço

E me premes de encontro ao corpo moço,
Contra o seio macio e voluptuoso,

E sinto sobre a face a tua tez
£ sinto bem o teu contacto,

E essas formas redondas sob o tacto..
(E's tão suave, macia e pequeninal)

¦ XX ..'ii XX- ¦•¦•,*AA' ~' "¦* ¦ •'

Penso numa mulher da Shakalina,
De Yeddo, Kobbe ou de Nippon,

De olhos de amêndoa,
Pelle dourada, morna e fina,

Sorriso bom ...

Tens os encantos da mulher que, tendo-a,
A gente tem duas ou três ...

O teu Kimono fez
Me dares—num jardim de chrysanthemos,

Os mais doces extremos
De um doce amor submisso e japonez...

(Esta imaginação!... Nem ha poder que a estanquei)
Pareceu-me até ver os teus cabellos

Armados em oleosos, sedosos novellos,
Cheios de grampos longos, esquesitos ...

E os pés na sandalinha de palanque
Para ficar mais alta... — és tão pequena I...

E a tua pelle nacarina
Tornar-se ictérica e morena...

E os teus olhos—teus olhos tão bonitos—
Pareceu-me até vê-los

Obliquos, muito razos, a me olhar....

Tão minhal... Tive arroubos de cantar:—«Pieelna moglietina.
Olozzo dl verbena.. *»

Como Puccini fez gorgear á tua Irmã...
'' ' 
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E apertar-te depois e deixar-me apertar,
Até morrer sem proferir um—ai—
Sobre os teus seios, Nami-San,

Butterfly.
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LABORATÓRIO
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Sabão Russo
0
8

I

Água de colônia FLORIL a melhor entre as melhores
Sabonete FLCRIL o mais puro e perfumado

O segredo da Sultana para belleza da cuiis.

CAhaO RllÜSO (solido e liquido) medicinal, poderoso dentifricio e hygienico da bocca,
poucnv 

_K**4J-^*gw contra rheumatismo, queimaduras, contusões, torceduras, frieiras, golpes,
talhos, rugas, coramichões, espinhas, pannos, caspa, sardas, assaduras do sol e suores fétidos.

Adoptados officialraente nos hospitaes do Exercito e da Policia Militar do Brasil.

A* venda em ioda a_ parte.
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QAÍ» t^il jl.A J--^ Uma formula cwj©
segredo custou 200 contos de réis

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

F recommendada pelos princlpaes Institutos
Sanitários do extrangeiro, e analysada e autorizada
pelos Departamentos de Hygiene do Brasil.

1\—Desapparecem completamente as caspas e
affecções parasitárias.

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

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

4.—Nos casos de calvice faz brotar novos ca»
bellos. , „

5\— Detém o nascimento de novos cabellos
brancos. .,•¦¦¦.

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

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

A'venda em todas as Drogarias, Perfumarias
e Pharmacias de 1' ordem.

m

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

RIA ROBUSTOS BEBES
porque :

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

I GLAXO não tem micróbios nocivo, e até os
recém-nascidos o assimilam.

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

|ExperImente-o para o seu Bebéfí
sj! HhTT^yrrrTTf ninni 11 _Tmffmi_anTT*rrTmTm.^
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Quer V» Ex» irestfa>se bem e eom

pouco dinheiro?
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PROCURE SEMPRE
a Hlial da

Alfaiataria Guanabara
Rua 1: de Março,34—Victoria-E. Santo

A-?-Íí^f_$

YM

AA

., 
'. 

V

as

_$

*f_s_
¦ ¦:.K i .-*

. ¦

hfa ' • •



i «_'
II OMINHA SANTA4-

?>*>»*— , , B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M>.-^»»^i*^^^^MMM^B^^MiMMM^^flflflflBflflBflflBBflflBflflflflBflflflflflBflBSflBBBBflfl^
¦¦¦S|B*B|aBBBi|MaHMBiMi^B«^mmmmmammm^^^^^mmmmtmm^^m^m^m^^^^i^^r^^.m,^ ^^^^^^^^'^"^¦•Vb^^bs»"TI "" T

y.

ETSEf "¦"*¦¦""

líiíx x 'v'

m r.

Ü$*!AA ¦

">X

r, --;'

•:¦¦

O meu amigo Simplicio andava atarefado
com tantos problemas de engenharia e com tan-
tos telephonemas de uma «pequena», que um
dia se irritou e me fez seu conselheiro.

E disse: Você, que tem as barbas brancas,
deve ter mais noção da vida que eu, pelo me-
nos mais experiência.

Existe no Brasil uma «pequena», que vive
me atormentando, ora por telephone, ora por bi-
lhetes e ora com recados. O que devo eu . ...

-*-Já sei: o que deves fazer ?
—Perfeitamente.
—Queres casar com ella?
—Justamente ao contrario.
—Gostas d'ella ?
—Não, penaliza-me no entretanto, porque

é uma moça muito simples.
—Tens certeza ?
—Pelo menos na apparencia.
—Hum ! Tanto melhor.
Então o que queres ?
—Desejava dizer que não a quero para es-

posa. Que não é meu typo. Que não é uma mo-
ça moderna. Mas, falta-me a coragem.

Depois, ella me disse tão tristemente, que
era tão infeliz com as pessoas de quem gosta-
va, que não sabia o que fazer. E pediu me um
conselho.

—E o que lhedisseste?
—Disse que ia pensar, por não ter o que di-

zer.
—Muito bem. Andaste acertado. Eis ahi a op-

portunidade. Não tens coragem de dizer: escre-
ve lhe uma cartinha amável e dá o conselho
pedido, isto, é o sufficiente para desvanecer-
lhe as esperanças.

—Mas .. .
—Ora! Deixa-te disso.
Escreve. Analysa-a pelo prisma que não te

agrada e de modo que ella rasgue a carta. Es*
creye-a, depois mostra-me que eu julgarei.—Logo mais, á noite, levarei tudo prom-
pto.

*

A' noite me appareceu o Simplicio com a
carta, que era um verdadeiro monumento e
que deliciosamente approvei.

Dizia :
«Minha Santa,

Sei que tu és ou que te fazes do espirito
mais puro que aquelle que o modernismo não
usa.

Vaes á egreja, senão diariamente, pelo me-
nos cinco vezes na semana. Usas nos teus ves*

/

tidos as mangas compridas, porque a Santa Egre*
ja o manda e assim és bem recebida.

O teu vestido desce do joelho meio palmo
porque segues os conselhos salutares das irmãs.
Elias te obrigam aos cabellos compridos e usas
o «coque» para não offender a Deus e não ca-
hir no desagrado d'ellas.

Reparaste ? Tudo comprido. Só o decote
curto. Ao contrario do que se gosta, do que se
usa. Se não fosse «porque», eu diria de ti o que
Shopenhauer disse sobre os cabellos da mulher,

Mas, reconheço que és mais intelligente
que medíocre, e tens um certo cultivo. Comtu*
do não leste ainda Shopenhauer, porque é um
livro condemnado pela egreja e como este, pe-
queninas bibliothecas, grandes jóias literárias,
scientificas e philosophicas, de que te privas
por esse motivo.

Não vaes aos bailes de carnaval, com me*
do do peccado. E assim peccas perante o deus
Momo.

Não tinges os lábios nem o rosto, porque é
vaidade e a vaidade é um peccado.

E ficas pallida e alva como aquella santa
de mármore, que. passa no andor. A's vezes fi-
co a scismar que eras tu que passavas. És um
lírio nascido entre cardos. Os teus dotes mo-
raes são bons. Pecuniários, nullos. Physicos, in-
teressantes; além do mais, tens o necessário
preparo para seres bôa dona de casa. Vives em
desespero e te queixas do casamento. Dizes
que nunca conseguiste nem um «flirt» com quem
almejas. E me pedes um conselho.

Não queria fazel-o, mas depois de relutar,
resolvi dizer algo, porque quem dá um conse*
lho, ganha um inimigo. Ouve:

Dos rapazes de hoje, poucos são aquelles
que acreditam em santos. Se são cultos, mais
raro ainda. Os rapazes da cidade sáo incredu-
los e inclementes em seus julgamentos. Deve-
rãs fazer um juizo temerário d'elles, porque ei*
les te analysam. E se não te desejam, apontarei
por que. Elles querem a «girl» americana do sul
ou do norte ou de qualquer paiz, com o mesmo
rotulo. De cabellos curtos, ao léo do vento, a
saia meib palmo acima do joelho, vestidos fi*
nos sem mangas, o decote comprido, sem pre-
conceitos de carnaval e discussões sobre livros.

Nós estamos no justo momento da «girí^ ?a
«miss», do concurso da belleza, da belleza oa
plástica, rememorando o apogeu glorioso do se-
culo de Pericies, do «maillot» no cartaz. No mo-
mento da empçáo, das açtividades, das verti-
gens,

i i i ii.imbwi[jOiimmiia«iTTíiri ¥ i-,¦,>.-*¦%.•*!
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RUA JERONYMO MONTEIRO, 8»
Duque de Caxias, 40 — C. postal* 8742

Trinxet & Alves
SERVIÇO COMPLETO PARA BANQUE-

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

e estrangeiras
- TELEPHONE N. 182 -

VICTORIA ESPIRITO SANTO
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O único preparado até hoje conhecido para combater e
exterminar por completo a caspa, evitar a queda do ca-

bello e combater toda e qualquer moléstia do couro
cabelludo.

OLEO PRIMOR
O melhor para amaciar e dar brilho ao cabello, de per-
fume finisiimo e agradável, rivalizando com os similares

estrangeiros, não sendo o mais caro.

*
tf

m
*

* Estes poderosos preparados sâo vendidos nà *
» Perfumaria FLOR DA AMERICA 5* Rua Duque de Caxias, 27 *
» E. E. SANTO VICTORIA »
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Elles nfto fazem caso do amor piegas e ro-
mantico de outróra. Não está na época, já náo
está na moda.

O lyrismo morreu pouco depois de Platão.
Os rapazes de hoje, querem a amizade e a per-
feita comprehensão do dever; e o mais vem de-
pois. Têm a moral franca. São o que mostram
ser e nada mais. Não escondem outra moral
alem d'aquella que observas e que te parece
peior. No entretanto f essa é tão bôa quanto aquel-
Ia que reputas sã. E' a moral da época, é a na-
turalidade dos actos. ^

Se desejas um «ílin > e d'ahi um casamento,
fazete uma «girl» americanizada e vae a todas

Smw
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as festas sem os preconceitos de 1830e depois
me dirás. 1«

Caso este conselho não te sirva bem, con-
serva-te no que és, dá um passeio pelo intea
rior do Brasil e acharás, bem lá no sertão, a
trinta dias a cavallo, um filho de pequeno Ia
vrador, com taes dotes, como os teus.

Como te dei dois conselhos, sou, agora, teu
inimigo

Simplicio».
Pelo original.
Victoria, março 929. a.

Pa Vasco
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Capital: &.400:000$000

Sede: COLL ATINA - E. E. SANTO
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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 vanta-
josas, tendo, principalmente, o objectivo da colonização.

Directores: Alziro V/ianna e tldefonso gritto
 || — *¦»<<!<¦¦ 

INFORMAÇÕES: EM VICTORIA, COM VIVACQUA, IRMÃOS * CIA.
EM CACHOEIRODE ITAPEMIRIM: ARMANDO BRAGA

EM CASTELLO: ARCHILAO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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¦Vida Capichaba», no gênero, ó o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo,
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OITFft VESTIR COM ELEGÂNCIA ?

Vá £àO BORGES
' ¦' . ¦¦• , A .A '¦ -. " ' .A

Alfaiate especialista em obras de cintas como: casacas, «smockings», etc.

RUA DO ORIENTE, Na4¦-.- VICTORIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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A lenda do Narciso
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Reza uma lenda grecifma que, um dia, Nar-
ciso, debruçando-se á margem de um lago, viu-
se no espelho das águas, e pozse, em extasis,
horas e mais horas, a contemplar fascinado,
sua própria imagem. E nem a algazarra dana-
tureza em festa, nem o murmúrio dos zephiros,
nem as feras bravias, riem o ceu todo anil, nem
os outros homens, nada mais do mundo obje-
ctivo o tirava dessa auto-contemplação. Até
que, hallucinado, por ser impossível ter em
máos sua formosa effigie e ferindo-se mortal-
mente, foi, por sagrados dictámes dos deuses,
metamorphoseado em uma flor.

Desde então, e como que nos relembrando
a Hellade gloriosa que nos transmittiu, dum
mesmo raio de luz, a sabedoria e belleza, poe-
tas, estatuarios e pintores o têm corporifieado
na tela, no mármore ou na rhapsodia.

Para mim, porém, mytho ou realidade, essa
fábula além db evocar os évos gloriosos do
heroísmo e da legenda, é uma parábola que ena
cerra uma alta significação moral e tem um
esotérico mistério. ,

Porque, felizes, muitos felizes, os que, no-
vos Narcisos, ficam, serenos e concentrados,
numa intermina introspecção, diante dojespelho
de sua consciência, admirando a pulchritude de
seu Eu, a rectidão de seu intimo e a saúde de
sua alma.

Porque bem hajam os que (limpos de co-
ração e nobres de caracter) como o pobre san-
deu dá lenda, vivem de olhar sereno e de vi*
seira erguida, noite e dia, indefinidamente na
contemplação de sua psyche. E fazendo-o de
maneira tal, que não percebem (ditosos que
são; os Hercules-Quasimodos moraes, que pas*
sam pela vida, béstializados pelo cio e pela fo-
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me, de alma negra, de psyché sem forma, de
cérebro oco e de ^coração vazio, demonstrando,
muitas vezes, o ridículo contraste do MENTES
PÜTRES IN CORPORIBUS SANIBUS-

(De um livro sem titulo ainda).
Corlumbo Ferreira
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COMMISSÒES
CONSIGNAÇÕES
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CONTA PRÓPRIA

Victoria
INTERMEDIÁRIOS DE VENDAS DE CAFÉ

Ayei&tda Câ/plclv**t>a
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Telgrs. DORIO
Caixa do correio, 4008

CÓDIGOS:
Ribeiro, Borges, Ben-
tley's e Particulares
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í pég aunos honteín a exma. srà. Ê. C. Tal-
boti esposa do sr. Talbot, esforçado director da
C. C. B. de Força Electrica, nesta cidade.

Em regosijo pela passagem dessa data, os
lunccionario9 da poderosa empreza renderam á
digna anniversariante carinhosas e expressivas
homenagens de amizade.

A «Vida Capichaba» envia-lhe também suas
felicitações.
NASCIMENTO

0 lar do nosso amigo, sr. João de Figue-
redo Ribeiro, e de sua exma. esposa, sra. Hen-
riqueta Calmon Ribeiro, nesta cidade, foi enri-
quccido com o nascimento de uma graciosa fi-
lhinha, a que deram o nome de Eunice.

Desejamos muitas venturas á recém-nascida.
BAPTIZADO

A interessante Doris, querida filhinha do
illustre casal exmo. dr. Aristeu Borges de Aguiar,
honrado chete do Estado, e d. Nair Barbosa de
Aguiar, no dia 11 foi levada á pia baptismal.

Foram seus padrinhos a graciosa senhori-
nha Luiza Aguiar e o dr. Augusto de Aguiar Fi-
ho, operoso leader do Congresso do Estado,

Aos extremosos genitores da mimosa Do-
ris» os quaes tanto se alegraram nesse dia pelo

venturoso acontecimento, a Vidd Capichabas
via o seu saudar com os muitos votos que faz
pela constante felicidade da nova o velhinha de
Christo.

ia
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Juramento á Bandeira
— nû̂**mm*mmemmmmmm¦•sMsWslsHsttM«M>MNnaMM«ta«MÉ#M

No dia 13 deste mez, effectuou se, ém Pi-ratininga. com a solemnidade protocollar, o ju-ramento á Bandeira pelos novos soldados do3- Batalhão de Caçadores, da Ia. Região Militar.
Assistiram ao acto o exmo. sr. Presidente

do E9tado, altas autoridades federaes e esta-
duaes e as officiaiidades do 3- Batalhão de Ca-
çadores e do Regimento Policial Militar do Es-
tado.

Gratos ao convite, que nos foi endereçado. •¦'i:'.*»*

Despedida
* *" " ""*** ** ¦¦ ——— '¦ ¦ ¦ •—ii

Antes de embarcar para S. Matheus, onde
foi exercer as funcções de promotor publico,trouxe-nos suas despedidas o nosso prezadoamigo, dr. Olivio Lyra.

Agradecendo-lhe a gentileza, desejaraoslhe
felicidades na distineta funcçâo publica, quevae exercer.

,;;>"l-< í
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Miütarísmo
Concurso da tiro ao alvo

OTiro de Guerra 105, em cum-
primento ás ordens da Directoria
Geral do Tiro de Guerra/realizará
no próximo domingo, 19 do corren-
te, o !• concurso annual de tiro
ao alvo.

ás provas terão inicio ás 9 ho-
ras da manhã, no stand do 3- B.
C, em Piratininga e obedecerão
ás seguintes

BASES
ff^-0 concurso será constituido

de duas provas, ambas a 200 me-
tros de distancia, sendo a primei-ra realizada contra alvo Z. C. 12,
com dois carregadores, em posi-
Ção de atirador deitado, arma li-
vre, sem tempo limitado; a segun-
da contra alvo figurativo, de joe-foo modelo regulamentar, com umcarregador, no tempo maxímo de10 segundos, em posição á eseo-toado atirador.

W-Conceder-se-áo 3 tiros de en-saio alçada concurrente, antes da«a. prova e cujos resultados serão
listrados.

c)~A ordem dos atiradores serátir«<la & sorte. A-A;

d)—Os resultados obtidos somen-
te serão dados a conhecer aos ati-
radores depois de terminada cada
prova individual.

e)—A classificação será estabele-
cida com o total dos pontos obti-
dos pela somma das duas provas
não sendo contados os ricochetes,
satisfazendo, porém, a média in-
stituida pela D. G. T. G.

fl—Os concorrentes, que houve-
rem obtido o mesmo numero de
pontos, farão de novo a primeira
prova, dispondo, apenas, de um só
carregador.

g)—Cada concurrente, ao termi-
nar a prova de tiro lento, realiza-

rá, em seguida, a de tiro rápido.
h)—Na prova de tiro rápido, a

cada tiro acertado na figura se da*
rá o valor de um ponto.

i)—O resultado do concurso será
registrado em boletim e deverá
constar de acta em que serão men-
cionados os nomes dos concurren.
tes, tiros dados, pontos obtidos e,
na prova de tiro rápido, o tempo
consumido. -'?

j)—Uma copia dè acta, acompa-
nhada dos boletins de tiro, com o
registro em ordem decrescente de
pontos de todos os atiradores, se*
rá enviada ao sr. Inpectòr de Ti-
ro da Região Militar do Estado.

-*. ,:i
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—f/oeé fero coragem de fazer a viagem a pé ?!
—Cumo nâo ? Pois eu Ia «toma» o trem e o «home» da estação «falo» bem «arte»:

0 trem vai parti—eu, «antão», não era bobo de «subi» naquella locasse

_.._.__¦, •¦ 
¦
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0 «General Osório»
Entre os maiores navios mercantes que fre-

quentam o nosso paiz, vamos ter, muito breve, o
«General Osório» da Hamburg Amerika Linie.
Essa poderosa unidade da marinha mercante
àllemã foi lançada ao mar no dia 20 do mez
passado, nos estaleiros «Vulkan», de Vegesack,
Allemanha. Cala nada menos de 23 000 tonela-
das è se destina alinha do Brasil e Rio da
Prata, como os seus iguaes «General Mitre»i
«General Belgrano e «Holm».

O «General Osório» offerecerá aos passa-
geiros as melhores acommodações em vastos
camarotes que, na sua maioria, são providos de

.duas camas, com apparelhos de ventilação e
aquecimento, destinados a regularem a tempe-
ratura interior de accôrdo com as diversas la-
titudes em que navegue o transatlântico.

, O salão de jantar, muito amplo, conta me-
sas para quatro e seis pessoas; o salão de fu-
mantes communica comum jardim aberto ápopa,
novidade que representa um conforto a mais
para os viajantes. Conta elle também duas pis-
cinas de natação rodeadas de cabines para ban-
histas e uma coberta para esportes situada na

ii

i
IP

parte superior do barco. Possue ainda barbea-
rias, bibliotheca, um consultório medico-cirur-
gico com todo o apparelhamento necessário, lo-
jas para a venda de diversos artigos de pro-
ducçâo allemã, cinematographo. salas de leitura
e de musica e jornal de bordo.

O «General Osório» mede 161 metros de
comprimento, 20 de largura e 11 de pontal e o
seu registro liquido é de 14.000 toneladas. A
propulsão é feita por dois motores typo «Diesel»¦
de 8000 H. P. que, agindo sobre as helices.
lhe imprimem uma velocidade média de 15 nós
horários.

O casco é de duplo fundo em toda a sua
extensão, dividido em eompartimentos estan-
quês que se fecham automaticamente da ponte
de eommando, nos casos de perigo. O systema
destinado a arriar os botes salvavidas é com-
pletamente novo e assegura uma manobra muito
rápida.

O «General Osório» deve sahir deHambur
go para o Rio da Prata no dia 26 de junho pro-
ximo, regressando de Buenos Aires para a Al-
lemariha no dia 2 de agosto. Chamamos a at-
tenção dos leitores para o annuncio dos agen-
tes nesta capital, srs. Theodor Wille & Cia.

";.' -. 
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õ&mc. ér. ©r. tJlrisím Aguiar
D. D. PRESIDENTE DO ESTADO
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Esperamos que o Commercio desta
Capital, por melo de annuncios, colla-
bore comnosco nessa homenagem ao
preclaro Chefe de Executivo Estadual.
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As saudades eram tantas... Tão boas eram ^
as recordações da viagem em que se conhece- ^p
ram, que aquelle graduado funecionario doHy-
gothecario náo mediu esforços e aproveitou
bem os dias de folga, indo a Collatina,

E ainda bem que a sua nacionalidade admit-
te e paganismo*..

888B8B

O juiz devia ter um coração de pedra, mas
este é uma pombinha sem fel.

De quando em quando arranja umas com-
plicações amorosas e assim, no chá de caridade,
manteve terno colloquio com aquella morena,
funecionaria federal.

Nossa Senhora de Lourdesos proteja...
88 88 88

a O jogador de «foot-balU. D.Juan nas horas
vagas, declarou a alguém que, em sua opinião,
3 opera mais linda é a Carmen. Tem razão,
amigo. Collatina é muito quente, mas para
amar serve...

>;, 88-88 83. • . .
O príncipe atirou se para aquella morena

do «Magestic», mas a sorte o levou, bém contra a
seu gosto, a dansar com a outra morena, ultra-
sensacional, vizinha do Pplytheama. .';'¦

E ella foi quem mais gostou* Não fosse
elle príncipe... '8S.S.8B- -. ..,.;...; -..A-.

Ambos estiveram juntos numaAdas inesi-
ilhas-do festival. Elle relembrando õ episódio
de Alba-Longa e ella ?—

-'88 88 V
Ella, no Carlos Gomes, sentada na varanda,

pediu á sua irmãzinha para vêr si elle estava
na platéa e qual não foi a tristeza de mlle. ao
saber a resposta negativa.

Ahi mlle. nem sempre ha «belleza» na pia*
téa de um cinema. Mesmo porque tudo de mais
é sobra, conforme já dizia o conselheiro Acca-
CÍO..... % ¦ - * ;• •... - A- , . *, \ 

"Á-^.f v ¦'• ¦ - 'l

88 888B ^:.:!r

Elle, professor de Historia, é de uma vo-
lubilidade sem nome. Nem betri chega uma
moça nesta bôa terra» e zás... dá o bote. Ora,
sèu fessô, mais calma nestes brasis...' 

88888 &
Houve quem conseguisse penetrar ná ulti- ^

ma festa de caridade, realizada no Banco In»

SmnP

glez. Até mesmo conseguiu dançar com mlle,,
com çpiem flirtou:.. O que nos admira é mlle,,
tão sabida, levando desses bolos...

8B8B8B
A .t. »V ¦-,.¦". ,. !

Monsieur <Bigodinho», está apaixonado por
mlle. loura, da cidade alta. Ella, também, gos
ta delle. E não deseja que elle se vá embora
daqui, como andou dizendo. Ora, mlle. expli-
que-se melhor... que elle jamais sahirá daqui...

8 88 cd

Festa de caridade. Salão do Banco Inglez
Mlle. «Travessura» botou em leilão uma chica-
ra de café. Os rapazes, no desejo do lhe serem
agradáveis, concorreram. Mas, no momento
em que a chícara passou de 10$000, fugiram

.:_ . x.:
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CASA MATRIZ

Rua Jeronymo Monteiro, 5 aO\

Jotas -- — •
Metaes

Esteios

\9wmm

Óptica
Crystaes

Relógios
CASA FBLIAL

Praça Costa Pereira, T

espavoridos. E foram prudentes, porque a chi
cara foi além de 199$000l...

Recorreriam a «uma vaquinha», com cer-
tez a... si tivessem que pagai-a...

cooüoO

Mlle. tGraça», que representou miss Rio
Grande do Sul, precisa se definir. Gosta ou não
gosta delle ? E, si gosta, por que não se dá a
entender? Elle è louquinho por -ella... Saberá
mlle. quem é elle? Não terá percebido em seus
olhos o amor que lhe tem?...

888888
O «mais calmo funecionario» do B. B. esta

cahidinho por mlle., filha de cidade sulina. El-
ía, também, está cahidinha por elle. Alfinete
aconselha um remédio prompto e efficaz, que
cura iniallivelmente i conjugo votris...
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VIAGEM INAUGURAL do novo, rápido e luxuoso

NAVIO A MOTOR

«GENERAL OSÓRIO»
O maior e mais luxuoso navio de CLASSE INTERME

DIÁRIA em serviço entre a EUROPA e AMERICA
DO SUL, sahíndo do Rio de Janeiro em 7

de Agosto de 1929.

Sabidas para a EUROPA do Rio
Vapor Bayern em 20 de Maio

« General Belgrano « 4 de Junho
« Wuerttemberg 19 de Junho
« General Mitre « 3 de Julho
« Badèn « n de Julho
« Holm V« 1 de Agosto
*> Ms. GENERAL OSÓRIO - 7 de Agosto
« Bayern « 6 de Setembro
« General Mitre 22 de Setembro
a General Belgrano « 1 de Outubro
«Wuerttemberg « 8 de Outubro
« Ms. GENERAL OSÓRIO 16 de Outubro
« Baden 29 de Outubro
« Bayern 19 de Novembro
«r General Belgrano T3 de Dezmbro
«t Wuerttemberg 20 de Dezembro

Ms. GENERAL OSÓRIO 25 de Dezembro
« General Mitre « 9 de Janeiro-30« Baden 14 de Janeiro«Bayern « 4 de Fevereiro« General Belgrano «• 26 de Fevereiro

Informações eom os AGENTES
nesta

THEODOR WILLE & Cia.
VICTORIA & E. SANTO

*¦ */Ci ' . ¦'»''»'•'

Rua Primeiro de Março, n. 12 J, : ¦¦• "rY-v':- 
A

Caixa postal, 3963 ..- End. tei.: «WILLE»
Rio de Janeiro, Santos, S. Paulo

Pwa a fuzarca ! Essa phrase he-
dionda foi, outro dia, pronunciada
por ntna das mais bellas boccàs
de Victoria. Mlle., entretanto, cota
isso, desceu degraus na escada de
seda do bora-tom...

8B63BB
blle é funecionario do Banco do

Brasil. Ella tem o nome de uma
actriz. Ambos se querem. Mas, o
pae de mlle., que náo é canja, deu
o estrito. Resultado; elle pediu tran-
sieréncia.

Alfinete lamenta,..

'••¦•: ¦'¦¦'¦:m

Mlle. é bastante graciosa. E,
pelos predicados que possue, des-
pertou naquelle jovem de óculos,
um amor violento. Fala-se que elle
vae commetter a loucura de pe-
dil-a em casamento.

Si non é vero...
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A velha historia do escoteiro tem
preoecupado muito o espirito do
engenheiro... As visitas assíduas,
as cavações diplomáticas empre-
gadas, futuramente hão de surtir
effeitos.

Coragem dr», as victorias se
adquirem com lutas titanicas... e,
no amor quem luta é um heróe».»
A intelligente professora é possui-
dora de um coração cheio de bon*
dade» '\

888888
A maneira de não usar chapéu

tem tomado um impulso extraor-
dinario em Collatina. Quem a in*
troduziu foi aquelle pharmaceu-
tico, que .usa uns óculos muito
grandes. Os dois funecionarios da
prefeitura têm constantemente se*
guido o exemplo... Dizem» por ahi,
que um delles quer pot força re-
haver a eleita... Será possível que
a moda seja motivo de rompimen-
tos amorosos....

Ò jovem acadêmico, que ulti-
mamente fez exame vestibular là
na academia t está ouvindo estrel-
Ias junto á «Bella acordada nas
margens do Rio Doce.» ^^a;S,,,^,

Lá na academia elle viu estrel- I
Ias ao meio dia. Aqui * ao con-
trario, as estrellas terrestres estão
a contemplar o jovem... %

:¦;::.' ;-• '¦ Alfinete
Acceitamos, para esta

secção, quaesquer colla-
?orações, que, entretanto, só se-

rào publicados i si con vierem á re-
dacção. Poâém*mandal-as paira a
Caixa Postal 3853 ou para a Ave-
nida Capichaba, n* 28, nesta ei-
dade*
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O Grijó para o Gil Cidal;~Náo
és supersticioso? íl

-Não!
— Então, empresta-me Í3 mil ^
réis. -
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Perfumarias, Calçados,
Fazendas, Arrrtarinhò,

,vte-• ': A 
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Roupas.

Chapéos de sol e de '
' 

cabeça, etc. '

Preços razoáveis

Casa Nametalla
dbP. PAULO

Successor de NApiETAb.A, PAUbO & IRMÃO ^
fcoa Jeronymo Mpnteiro, 1 e 3 -CAIXA, 3Ô52-Victoria -Esi. do Esp. Santo s
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Para renovar pellucia—Quando estiver es-

pagada pelo uso, escova-se primeiro em todos
Ó8 sentidos, depois esfrega se bem com uma bo-
heca dè flanèlla humedecida em essência deke-
Tozene puro, impregnando bem a pellucia. Dei-
xa-se seccar ao ar, papra tirar o cheiro da es-
sencia.

Para prevenir picadas dos mosquitos — Ha-
verá cousa tnais desagradável do que dormir-se
em quarto onde ha mosquitos ? Pois para pre-
venir suas incommodas picadas não ha como
untar as mãos e o rosto com glycerina branca.

Á glycerina não prejudica a. pelle, pelo con-
trario a amacia e a preserva das impurezas
do ar. W$M ^''

Para evitar que as gallinhas comam os ovos
—Basta pôr lhes no alimento um pó feito das
cascas dos próprios ovos. Dos próprios ou de
outras gallinhas, isso pouco importa. Tomem to-
das as cascas que tenham á mão, machuquem-
n*as bem, até reduzil-as a pó ; quando assim
estiverem, sequem esse pó, ao forno,—e depois
de bem secco misturem n'o ao alimento que ser-
virem ás gallinhas viciadas.

impermeabilização dos tecidos—E* rápido e
fácil. Faz se uma solução de espermacete em
álcool ou benzina. Nelia devem-se mergulhar os
tecidos e provocar a rápida evaporação. Obtém-
se tecido flexível, macio, lustroso e impermea-
vel. 

'¦-.

Para limpar vidraças—Esfregam se com um
panno embebido em água com petróleo ou com
algumas gottas de terebentina.

A água quente não serve, porque torna os
vidros baços.

Fructas—As laranjas, os figos, as amorase
as tangerinas—são laxativas.

As romans, os marmellos, as peras e as ce-
rejas—são adstringentes.

Os morangos, as uvas, as melancias e os
melões—são diureticas.

As bananas teem os elementos do pão de
milho e são muito saudáveis contra as consti-
pações do ventre, estando bem maduras.

Lavagem da seda—Este delicado tecido la-
va-se perfeitamente* com gasolina ao invés de
água. Assim se não lhe altera a cor, nem se
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damnifica o artigo, removendo entretanto, com
facilidade, toda e qualquer mancha.

Manchas de tinta—Tara retirar manchas de
tinta dos tapetes, sorve-se toda a tinta comum
papei mata-borrão e depois esfrega-se » mancha
com uma flanèlla embebida em leite quente.

Papel impermeável—Prepara-se mergulhan-
do uma folha de papel numa solução de colla
forte, com um pouco de ácido acetico. Em cada
litro desta solução deitam-se 30 grammas debi
chromato de potássio. Seccaá luz enão ásom
bra.

Modo de destruir os caracóes—Polvilhe-se o
chão nas hortas ou nos logares em que andam
e se querem destruir, com cal viva, que os ca-
racóes attrahem a si, com a humidade viscosa
que têm, e os mata.

Graxa impermeável—Derretem se quatro on-
ças de sebo juntamente com duas onças de
manteiga de porco, uma de terebentina, uma de
cera amarelia, e uma de azeite; depois de fria
esta massa, esfrega-se o calçado com uma por-
ção delia e põe se a seccar á sombra.
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POSSUIDOR PE UMASJDAS MAIS VASTAS CLIENTELAS DE PELOTAS SOBRE

Eü, abaixo assignado, doutor em sciencias médicas cirúrgicas pela Faculdade de Medi-
dna do Rio de Janeiro, attesto que o «Peitoral de Angico Pelotense. offerece vantagens sobre

utros similares no tratamento de moléstias em que seu emprego encontra indicação.
Ír 9—9-921. ., a;- *., ,\^

DR. BALBINO MASCARENHAS.

m\\Z

Vende-se em todas ás Pharmacias e Drogarias do
,a.:;:a'':a;a:'':-~braíS'XL —

Deposito: DROGARIA SEQUEIRA !¦ Pelofas - Rio Grande do Sül
ASSADURAS SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventrerachas entre osjdedos dos pés, eczemas infantis, etc. saram em três tempos como uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2S000 rs. WÊMÊPacheco, 43—47—Rua dos Andradas—Rio. E' bom e barato. Leia a bullaf
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I BEIJO FRIO! I

lita;»-

Escriptorio: 1
Rua Jeronymo Monieiro, 12 |

icíoria —.-- Estado do E. Santo IAl!%**M

«lllllllllllllllWU!llll!l!llllllll||||||||]|||t«|«(ttffi(tfflHI.IHII«lllllllllltítlWÊÊ 1_

| BEIJO FRIO, o único beijo ao alcance
| de todas as boceas, que podeis receber
j innocentemente, a todo momento e em
| todo logar, refrigerante ideal do espirito
| edo corpo, soba forma delicada de pu-
I rissimo e delicioso sorvete confecciona-
| do primorosamente nos estabelecimentos
| frigoríficos de VIVACQUA, IRMÃOS
g & CO., com matéria prima impeccavel,
I e pelos processos mechanicos mais

aperfeiçoados e hygienicos.

| A Fabrica de BEIJOS FRIOS, á rua 23
| de Maio n° 7, fornece-os, em qualquer
| quantidade e variedade, para esta ei-
jj dade e interior do Estado, irreprehen-
H sivelmente acondicionados sem reci-

pientes apropriados.
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Vida Sportiva
FOOT-BALL

Náo tendo sido possivel, em vis-
ta do mau tempo, realizar-se o
inicio do campeonato da cidade, a
Junta Governativa da L. S. E. S.
transferiu para o dia 13 os jogos
que deveriam ser disputados na-
quelle dia. Assim, no ultimo do-
mingo, foram levados a effeito dois
encontros (2os. da Tabeliã) entre
S. Antônio x Uruguayano e Ame-
rica x Rio Branco.

O primeiro terminou com a vi-
ctoria do Uruguayano por 1x0, de-
pois de uma luta bastante movi-
mentada.

A segunda, como era de espe-
rar.foiuma partida muito bôa. ¦
Porém, o resultado surprehendeu >¦
a todos quanto estiveram presen-
tes, pois o America, muito embora
oppuzesse grande resistência, foi
abatido pelo possante conjunto do
Rio Branco pela elevada contagem
de 5x0.

Os «teams» estavam assim or-
ganizados:

Do America:—Oswaldo, Américo
c Daniel; Lamartine, Calvet e Ro-
cha; Decio (que foi substituído
por Alberto Pazini). Sarlo, Octa-
vio, Euziquio e Muniz Freire.

Do Rio Branco:—José, Laurindo
e Eugenilho; Dias João Silva e
Romeu; Octacilio, Othelo, Parafu-
ao, Cicero e Jayme.

A 13, conforme a deliberação da
Junta Governativa, foram levadas
a effeito os encontros: Bangú x
Botafogo e Victoria x Floriano.
Ambos foram muito disputados lo-
grando vencer o Bangú por 2x0 e
o Floriano por 3x2.
Junta Governativa

Segundo fomos informados, já
foi reconhecida pela Confederação
Brasileira de Desportos a forma
administrativa, que, em bôa hora, a
Assembléa de 2 do corrente in-
stküiu, com o fim de dar uma no-
va orientação ao nosso desporto.

Felizmente este conjunto de mo-
ços cheios de vontade está actu-
ando de modo a merecer louvo-
res daquelles» que se interessam
pela nossa vida desportiva. Assim
| que a ordem, o principal factor
para o perfeito desenvolvimento
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Ho Sannosfei entregue
oo consumo o mraro
vidro do Arfetoítna

r Hd25onno5queoooBatt»
mo vem ougmentando de armo
poro anno porque os consumh
dores vem conneoendo mdnor
as<£ oopBcaÇSesdo AriataKna
Era justo clferêcer nao só uma
variaqem como lambem maior
commodidade aos consumidora

O Aristolino grande era uma
necessidade. Bl-o!
Tem o preço de 4 vidros pecpwKJS
mas oonlcmfanto quarto 5 vidro
communs.
Gaste vidros grandes do

n «o*

«^»Li:M®:
UM SABÃOQME Í UJ1 REMÉDIO-

m RK1EW0 QME Ê UM SABÃO,

'' 
¦ ¦

de qualquer instituição,impera des-
de o funccionamento de suas ses-
soes—que têm ido quasi sempre
até ás 3 horas da madrugada-aié
o desenrolar das partidas, onde
não mais se observam os «sururús»,
que eram acostumados e motiva-
ram a deserção das famílias dos
«sportsmen».

WATER-POLO
Conforme noticiámos, na manha

de 12, encontraram-se em partida
amistosa de «water-polo» duas va-
lentes esquadras dos clubes «Sal-
danha^da Gama» e «Alvares Ca-
bral.»

Foram dois jogos emocionantes,
que arrebataram os innumeros

«eagers», que assistiram ao gran-
de prelio.

Como era esperado foi vence-
dor o «team» do «Saldanha»» que
abateu o adversário pelo «sco-
re» de 2x0.

Infelizmente, porém, o desenro-
lar da partida foi prejudicada na
sua technica pois, a maré, estando
baixa, permittia não só o impulso
para o arremesso ou defesa, como
também o descanço para aquelles,.
que se achavam quasi exhaustos.

Mais uma vez, sentimo-nos sa-
tisfeitos em cumprimentarmos o
«Saldanha» por mais essa victo-
ria, fruto da perseverança de uma
directoria esclarecida.

Edukeepo'
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O ctoro e desassocego das crianças sáo
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freqüentemente o mdicio de LOMBRIGAS ou

SOLITÁRIA no systemá.
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TIRO SEGURO
Uma Só Dose Basta

DIRECÇÔES EM CADA FRASCO
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favoreça o desenvolvimento da «VIDA CAPICHABA»,
mandando executar seus impressos nas suas

officinas graphicas

Preços módicos Material de 1" qualidade
Gosío—Arte—Operários capazes

Caixa¦¦ postei, 3853 «¦ Telephone, 117
Avenida Capichaba, 28

VICTORIA E. ESPIRITO SANTO
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