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Vida Capichaba?

E' a única revista do Estado, onde tem larga cir-
culaçâo, 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 todo atravessado de estradas de roda-

gem e servido por quatro vias férreas.
ANNUNCÍAR NA «VIDA CAPICHABA» É

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

"'''¦-¦»

QUE LHE DÂO A PREFERENCIA, HA SETE
ANNOS SEGUIDOS.

As tarifas de ân núncios da «Vida Capichaba» sâo
demasiadamente módicas em relação ás suas congêneres.

-~ O annuncio nas revistas é mais proveitoso que
nos jornaes.

Mande, hoje mesmo, a sua reclame para a

VIDA CAPICHABA
Avenida Capichaba, 28 — Telephone, 117

VICTORIA

Caixa postal, 3853

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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ANNC vil
Victoria,
23 d»
maio

de 1*29

m *^

avenida CAPICHABA,28 ^
TELEPMOME 117 CXI Q— *rn [*7
Q CAIXA PO/TAL 5ÔÜ3

VICTORIA, LTTAD0 D0 ESPIRITO fANTO

|Ají&*-, PUMDAOA |fi 1923

DCDACfORE/ PROPRIETAF.lOr :
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¦ =^= T O D A S E 31A NA =
Uniformes escolares

Os jornaes cariocas, destes últimos dias,.nos têm dado noticias do tumulto, que vae remando

entre os estudantes do Rio de Janeiro a propósito de uniformes escolares. As alumnas da Es*
cola Nacional de Musica abriram o score contra a standardizaçáo de suas blusas, saiotes e boi-

nas. As normalistas promettem, também, elevar a contagem dos pontos contra o uso
do uniforme,

lá tivemos ensejo de escrever sobre esse assumpto. E lembrámos, entáo, o exemplo do Ura-

guay. Lá, nos collcgios, os estudantes, em vez'de uniformes, usam aventaes. Sôo mais econo-

micos c, dentro das escolas, nivelam, perante os mestres, as condições sociaes dos alumnos,

fazendo que se destaquem, apenas, prio esforço, pelo mérito intelleetual. Terminada, porém, a

(nina lertiva diária, guardam-se, com os livros, nas bolsas. Fora do âmbito escolar, predominam
os preconceitos vaidosos do mundo : cada qual apresente-scleomo puder.

Os que sao favoráveis á adopçáo dos uniformes nos estabelecimentos de ensino arrimanvse ao

argumento da economia/Elles resistem invencivelmente ao «muito visto» da volubilidade femi-

nina. O que náo se dá com os vestidos. Mas convenhamos que o uniforme só serve para o ser-

viço escolar. E, nessas condições, o avental pode suppni-o com evidentes vantagens.

Além disso, para .alumnos, ha collegios que exigem uniformes caríssimos, sem nenhuma atten-

çfio ao preceito da economia aliudida. Nesse caso, cabem também as exigências impertinentes de

algumas professoras, que, em localidades modestas, querem, muitas vezes com sacrificio da

pobreza paterna, que seus alumnos se apresentem «de ponto em branco» para as commemora-

ções cívicas, as paradas... marchantes, as recepções a personalidades políticas. Tudo isso por
amor á influencia das exterioridades.

Resta ainda o argumento dos que suppõem indispensável a militarizaçáo escolar. Somos con-
trario a essa maneira de batalhões- mirins, com seus generaes mal entrados ainda no período

da puberdade.
O preparo militar de todos os moços brasileiros, para que se forme uma reserva efficaz e te-

mivel, prompta a defender os interesses soberanos da Pátria, é medida louvabilissima de pre-
vidente c elevado -entimento cívico. Mas depois de sua maioridade legai.

Contra os uniformes, ha também varias razões. Náo posso desfial-as desta vez.

Para os meninos e rapazes ainda elles-quando ha gosto em organizal-os - trazem elegância e

garbo marciaes; para as meninas e moças, entretanto, são sempre deploráveis.
Haja vista a nossa Escola Normal... onde alguns centos de aventaes poderiam con-

tentar muita gente.

Victoria 23-5-1929.

(s>PlU*: \ áiaáxluulTlt.
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CASA LISB A CALÇADOS, CHAPÉOS
MEIAS E PERFU-

MARIAS

l

ft»

ESPECIALISTA EM CALÇADOS l>IC SENHORAS
= Octavio Lisboa

VICTORIA tr. ... S-NNTORUA DUQUE DE CAXIAS, 3-! (EDIFÍCIO AOUIRRE)
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Succursal d'«0 Dornal»
nesta cidade
*¦"' "' ãmMmmkm%mm%jm*m^a^m^/mm0M ~-mm. mmm-mmmmm~m. aWWW ¦'¦¦¦ «aa»flfl»»™»-#>~

Em additamento á noticia de nossa edição
anterior, que demos sobre a criação dessa im-
portante succursal, entregue ao nosso distineto
coilega de imprenso, Clovis Nunes Pereira, pu-
blicamos, em seguida, a carta, que elle nos en*
dereçou :

«Victoria, em 20 de maio de 192V.
Hlmos.Srs. Redactores da «Vida Ca-

pichaba».
Victoria

lenho o prazer de communicar aos preza-
dos coílegas que o diário matutino uQ Jornal»,
da Capital Federei, táo brilhantemente dirigido
pela mentalidade vibrante e emprehendedora de
Assis Chateaubriand.após seguidos entendimen-
tos que vimos de tor, deliberou abrir uma sue-
cursai neste Estado, com sede nesta cidade.

Por bondosa gentileza da distineta adn.ii.is*
tração do magnífico diário brasileiro, fui honra-
do com a designarão de seu director. posto que
espero desempenhar com o enthusiasmo que
me infunde o amor por tudo que diz respeito
ao nosso listado, em regra geral tão mal conhe-
cido além das suas fronteiras.

0 escopo único que me levou a acceitar táo
honrosa investidura—pesada sobrecarga para os
meus já excessivos affazeres commerciaes-foi
o dr. não querer perder a opportunidade feliz.
que se me deparava, de concorrer de algum
modo para que o Espirito Santo, nas suas cou*
sas e noa seus homens, seja conhecido, fora
do seu território, com mais justeza e sem os
prejudiciaes juízos ligeiros com que a ignoran-
cia constantemente nos iuíga.

Assim resolvido, espero, com u concurso de
todos e, principalmente dos intellectuaes capi-
diabas, poder irradiar intensamente por todo o
nosso Brasil, em cujos recantos, mesmos os
mais longínquos o obscuros. iQ Jornal» é hoje
lido, a verdade do Espirito Santo grandioso e
progressista.

Inaugurando ainda dentro desta semana, no
palacete Pan Americano, a referida succursal.
ponho desde já á disposição de VV. SS. os
sens ±erv\ço$, cerfo, também, de que nâo falta

é-

. íjr C
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rá d a parte dos estimadas confrades uma deci.
dída e elevad t cooperação para a sua paíriotí
ca finalidade.

Com estima e agradecemos, o eoilrgai
amigo -

Clovis Nunes Pereiras

SOCCORRO ! ...
-'¦ ¦¦™l ¦.'¦.'aa..1" *. .¦±4;^„ito.tmil>:.**m^. -.. ..-. - ¦ —-v_ ,-f -^m,-. ir- j, j^ia^jii!  ». ¦ * % ^*. *¦ -¦ ¦ •>¦ *V" ¦ *^

Que cousa diílicil, meu Deus» é e^cr^vor se
Um soneto,

lima pediu-me que eu lha fizesse uns vários,
Talvez um poemeio.

Lindo, metrificado, como os poetas í 7,011,*
Cheio de encanto,

Mas como, meu Deus, que cousa barbara,
Lana tortura e tanto.

Surgiu me, afinal, náo sei de onde,
Uma idéia santa.

Para Ema, eu era de todo encyclopedico ..
Eu um sacripanta.

Pareceu-me o plagio cândida e pura
Salvação,

Mandei lhe um soneto dum jornal de aldeia
Do sertáo.

Recebi em paga uma cartinha.
Perfumosa,

Toda num tom de descompostura
Pavorosa,

yuc jornal hediondo, meu Deus,
E que soneto infame ;
De doido já eu náo mais encontro
Quem náo me chame.
O soneto valia, quando muito.
í'm tiro de arcabuz.
Ema, dizia, é uma ave forte
Dos senões do Norte,
Parenta do avestruz.

Rcbison Cêsielíc,
-•->• -«fl- •**->

Lápis para escrever em ridro

Sulfato de cobre I parte. Branco de Men-
don í parle- Estas duas substancias reduzem se
a um pó e misturam se com água. de maneira
a formar uma pasta que se enrola em fôrma de
íapis Depois de secco pode-se escrever em vi-
dro. Limpando os desenhos traçados, bastará
bafejar o vidro para que appareçam de novo.
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SR. COMMERCIANTE:

PROTEJA A EXACTIDÀO DE SEU BALANÇO, BEM

COMO A CERTEZA OE SUA ESCRIPTA, ADQUIRINDO

HOJE MESMO A INCOMPARAVEL MACH1NA DE SOM-

MAR E CALCULAR

SD^so-

^_S$3________*S_Wíí^t
iTjI __l ______!Bá .'

BíL^'E íaV-lí—a*' Lm_>1___¦ ,_r'.,___fl7l_L'I^7_vTal. I_f_____liliii—¦_BflflBBB______i'ífl\ \v fe-1 4 * I

__@_?v?SSBP___\C§f lJ

TARA VÁRIOS TAMANHOS
E VÁRIOS PREÇOS.

"¦^t ___________ __ ____ _^ - y 7 "_¦!" ¦ .,'BBWBWfla^^B"B"—B"fl"""""""*^^Wh| /^ 
^V 

^*v
^áVÊ I 1"%, V a B——BIBiBBa——————aa-¦, ^ . -r —a. / \ \v

¦^ tH ^B ¦ ^^^H ^H Mil b_P"_____SC^

tKv Mg /H ^^^^^B B^B_1^^^ ^^^^___BÍ ^^^^^

VE _Mf ^^^ ___¦__¦ Ij_1 B
jrís iy ^ II l'fl ¦

^é f í _f
fl—_ fl^H^flV ^^flflflfl^ H

SÒMENTECOM

TECLAS, SCIENTIFI-

CAMENTE DISPÔS-

TAS.SOMMA,CALOU-

LA FACTURAS, FAZ

FOLHAS DE PAGA-

MENTOS, CONFERE

BALANCETES E

INVENTÁRIOS DE

STOCK.COM A MAXI-

MA PRECISÃO, ABRE-

VIANDO, FACILITAN-

DO E GARANTINDO A

EXACTIDÀO DO TRA-

BALHO.

8B8BS

fe ÚTIL
EM TODAS

tS CASAS COM
MERCIAES.

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO, SEM COMPROMISSO DE COMPRA, A

gm^ Y% ál Filial em Victoria :

V»£lS£<> * ldll Rua J. Monteiro, 09

Ru&doOüvídjjp.K fh^d*S^i6-t8
Cai»KB5-W.K.-8 C__IM9-T*11~_»

Riaai*Wko & Paute

V'ctoria--E. Santo

Sub-agencias: Cachoeiro dt
Iupemirim, Collatina e

Caraneoia (Minas)

*3

¦*r*j.
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ANNIVERSARIOS
Fizeram annos no dia 16 - As exmas. sras.

Maria Antonia S. Lobo, ísmenia Santannn, Egle* Nicoletti Madeira, Maria L. Rocha e Guiomar
Martins ; a interessante menina Yedda, fílhinha
do sr. João Mafíra Sobrinho e de sua exma. es-
posa d. Leonor Mafra; Fernando, o vivaz íilhi-
nho do dr. João Manoel de Carvalho, juiz de di-
reito da 2*. vara desta capital ; os sis. José M.
do Nascimento, João Cabral, Anysio 13. de Me-
nezes, Alderlco Nunes da Fraga e Elyseo Mo-
denesí. —AV; dia 17 : as cxmns. sras. Diana Aze-
vedo, Judith Athair Rodrigues, Ayresina Tovar
de Castro. Maria Meneccucy Oliveira, Alda L.
Machado, ílortencia Coutinho, Luisa Dias Bar-
bosa ; a graciosa e intelligente senhorinha Fafá
Ramalhete, filha do iílustre deputado, dr. Ubal-
do Ramalhete Maia ; o sr. Durval Araújo, chefe
da secçâo de Estatística da Secretaria da Ins-
trucção.—Ato dia 18: as exmas. sras. Violeta
Nunes Caldeira, digníssima esposa do sr. Md-
chiados Caldeira, sócio da firma desta praça M.
Caldeira & Cia. ; Nice Modesto, Josephina M.
Ferreira, Alzira Barbosa de Menezes, Dora Mo-
nlz Freire, Mathildo Fvvald e Alayr Moura Vil
pis Bflas.—Aro dia 19: as exmas. sras. Rosa An-
gelica Bareellos. Leopoldina P. Costa, María SI-
mões, Aurelina Silva e Cely Encarnação ; os srs-
Heitor Coutinho, Jacintho A. Mattos, dr. Adhe*
mar Grijó, iílustre facultativo nesta capital ; Ci-
cero Nonato e Gaudin > Faria. ¦-- No dia 20: as
exmas. sras. Maria dos Santos, Maria C. Rios
Ocarlina Queiroz, Cely Sarmento Encarnação'
os srs. : gmtei io Moraes Rios, Eipidio Boamor-
te Júnior, Emygdio Rangel Brandão e Pautllio
Monteiro.—Afo dia 20: as exmas. sras Arminda
Moraes, Célia Passos, Orminda Moraes; os srs.
Carlos Baiestrero, Avelino Trinxet, Aristides
Barbosa do Menezes, dv. Fiavio Pessoa, Edgard
( astro e Eduardo Herzog.

— Fez annos. ante-hontem, a exma. sra. Di-
nah 13 üazi, esposa do nosso amigo e collabora-
dor, dr. Nilo de Freitas Biüzzi, advogado no
foro desta Capital.

Filha de uma das mais conceituadas íamL
lias santistas, a distineta nbtfalicientc, ti-
xando com seu esposo residência nesta cidade
em pouco tempo—pela lhaneza penhorante do
seu traio e bondade natural de seus sentimen-
tos virtuosos —conquistou largo circulo de afiei-
çôes e sympathias merecidas.

A Vida Capichaha deseja lhe largos ramos
de existência feliz.

&

Hontem : as exmas. sras. Armanda Ribeiro
Giffoni, Anno Bareellos, Olga Rosa Athoyde,
Herminla Vervloet, Lucy S. Beirix Couto, extre-
mosa esposa do sr. Mario Jugurtbu Couto, do
commercio desta praça; Octavia de Souza Duar-
te. Josenita de Abreu e Josenita Nascimento ; e a
senhorinha Lucy Ramalhete, filha do iílustre de-
pulado, dr. Ub lio Ramalhete Maia.

Dr José* Settt: Fez annos hontem o dr.
José Sette, um dos mais brilhantes advogados
do nosso foro e talentoso collega de imprensa*

Jornalista primoroso, estyiista encantador,
onde quer que a sua penna Fulgure, evidencia
a mão mestra, que a maneja.

Ao Sette, o nosso affectuoso abraço.
Dr. Oswaldo Monteiro—Maia um anno de

promissora existência completou, hontem, o dr-
Osvaldo Goulart Monteiro, iílustre scientista es-
pirito snntense.

Chefiando, por muito tempo, o, hoje, Departa-
mento de Saúde Publica, pesando sempre com
o máximo escrúpulo as responsabilidades do
seu cargo, dr. Oswaldo revelou-se um hygle-
nista perfeito, cuj i competência mais de uma
vez foi posta em prova. Apaixonado pela scien-
cia, que abraçou, acaba de regressar dos Esta
dos Unidos da America do Norte, aonde foi
ouvir as licções de mestres consagrados e onde
se distinguiu grandemente.

A Vida Capichaha felicita-o cordealmente
— Os srs. Aiipio S. Rodrigues, Augusto Pan-

dolpho e CeL Porphiro de Mendonça.
Hoje: as exmas. sras. Leopoldina Fernandes

Aboudib, digníssima esposa do conceituado in-
dustrial cel. Pedro José Aboudib; Clotilde Pa

eco, Adelaide Basto**, Porcina de Almeida ;
os srs. Nelson Ramos, dr. Dermeval Lvrio e Nel-
sou Miranda.

No próximo sabbado festejará seu anníver-
saiio natalicio a distineta senhorita Maria da Pe-
nha Lança, elemento de destaque na nossa so-
eiedade.

Por esse motivo venturoso, seus pães ex-
trernosos lhe offerecerão uma festa intima, que
promette grande animação.

Antecipamos lhe nossas felicitações.
NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Lourdes Gomes
contractou casamento o dr. José Alves Braga,
director fio Serviço de A^u^s desta capital,

Os noivos têm recebido innumeros cumpri-
mentos, pois que são figuras muito relacionadas
em nosso alta sociedade.



— Cêoiltu Madeira—Hyhon Batalha--Com à
gentilissima senhorínha Cecilía Nicolettí Madei-
ra, filha da exma. viuva d. Egle Nicoletti Ma
deíra contractou ca9-.m>M.co o distincto moço
Hylson Batalha, graduado funecionario do
B_ nco do Brasil, nesta cidade.

Os noivos, que sáo geralmente estimados em
nossa sociedade receberam por esse motivo in -
numera., felicitações, ás quaes juntamos as nos-
Nas, com votos de longa felicidade.
CASAMENTOS

Edina Culasans —Adhemar Bahia—- No dia
dezeseis realizou-se, nesta capital, o enlace do
sr. Adhemar Bahia Birros com a prendada se-
nhorinha Edina Calasans, filha do professor
Joôo Calasans Pinto de Azevedo.

Os aetos civil e religioso foram grandemen-
te concorridos, lendo servido de paranymphos
em ambos o dv. Edisio Cirno e sra. dr. José
Quadros, <> capitão do Exercito Amadeu Bahia
e sra. tenente Ai ihur Bahia
NEGROLOG/OS

Major João da Costa Pinheiro .--Fr.lleceu no
dia 15, nesta cidade, o major Joáo da Costa Pi-
nheiro, progenitor do sr. Aldroaldo Pinheiro #

gerente do Bduco do Brasil, nesta capital.
Contando amplas sympathias em nosso meio

o passamento do venerando cavalheiro causou
grande pezar.

Major José Antunes Vieira —Em Iconha, un-
de residia, faileceu, no dia 13 do corrente o
major José Antunes Vieira.

Político de longa data naquelle município'
simples e bom, o major Vieira tinha^um nume*
roso grupo de verdadeiios e leaes amigos, que
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admiravam pela coragem com qut enfrenta
va as mais difílceis situações c pela grandeza
de sua alma, tratando aos adversados da ves-
pera com toda a affabilidade.

Infatigavel batalhador pelo progresso do
município, mineiro de nascimento e espirito-san-
tense pelos laços de familia, o seu desapparecí-
mento ha consternado todos quanto com elle pri-
varam na Intimidade.

A's famílias enlutadas a Vida Capichaba en-
via sinceros pêsames.

J2onga da ti...
ÍK Lôngê d* ti bebo teu perfume,
a Sigo na terra de teu passo o lume...*

Errante viajor, emfim. bemdigo,
Os dias que passei longo do lar,
Deite o calor se fora e vi rolar,
Em teu tonto amor. tudo Nâo maldigo...

Escrava da fortuna, a*sorle varia,
Grita : —«Caminha... é esse teu destino.,.*
E, tropego judeu, sigo, sem tino,
A sombra que ailueina, multifaria...

E caminhamos muito — a sombra e eu ;
Eu, louco de amor; ella indifferente...
Até que um dia um só sorriso teu,

Um só sorriso em ílòr, um riso crente,
Da luz á sombra... «Bí bo teu perfume,
Sigo na terra de teu passo o lume...»
Do Livro «POESIAS»--sorir - «Jardins Abandooadng»*~Edi,

çâo — Mâ),
Sâo Paulo, 1010.

M. J Santos Souza.

Leite criôlo

Achilles Vivacqua, nosso contenaneo, em
Bcllc 11 uizonte, onde reside ha annos, tem con«
seguido, pelo seu mérito irradiante, notável
destaque literário.

Agora, entre os mais afoitos e sinceros
bandeirantes do Brasil novo, eil o a frente da
elite mental bello horizontina, cheio de enthu-
siasmo, offerecendo nos o alimento futurista tio
Leite Criôlo--revista de letras modernas, liber-
t ida tio prelo, pela primeira vez, oro 13 de maio
cor reme.

Elle, com Jofto Dornas Filho, Carlos Dru-
mond de Andrade, Diderô Coelho Júnior, Fran-
cisco Peixoto, Muriilo Mendes, Juvenal Santos,
Joáo Guimarães, João Alphonsos e mais ou-
tros--tod s figuras do phy-.ionou.ia literária de*
finida—promettem tornar victorioso o animado
e interessante movimento literário, que chefiam

Xossos votos <1e êxito completo.
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J Para malar o tempo
S. MIGUEL

Outr,ora, após o período carnavalesco con-
sagrado ao Deus Momo, havia a grande festa
de S Miguel ou seja uma espécie de Áficarcme,
ú moderna.

Eu sempre dei mais importância ao carna-
vai de S. Miguel, pela ordem que se observava
nesse segundo f< Iguedo, com os celebres BAN-
DOS CARNAVALESCOS, a NUVEM a BICHA
e muito especialmente a bom uniformizada
GUARDA DEHONRA, com o CAPITÃO MOR
na frente, bem montado no seu vistoso ginete,
quase sempre dos melhores da Serra, dos Quin-
tino Loureiro, Manoel I\ da Rocha Pimentel,
Ferreirinha, Madruga, Barbosa Lefio e de ou-
tros graúdos—fazendeiros e commerciantes, do
tempo em que a Serra Vi Ha valia muito mais quea Serra-Cidade, hoje muito decadente ou deca-
hida, depois da alta de Santa Leopoldina, ex-
colônia.

Tenho muita lembrança do «Charafy», fo-
goso ginete da madrinha «Lilia» do «Poço d'An-
tas», muito acima de Munheca e da Lagoa dos
Vilantes, terra do então estudante do Alheneu,
Guilherme Pimentel ou do actual sr. coronel,
perfeito Prefeito dr Fundão.

Pois, foi nesse ginete. guiado pelo escravo
André, que o meu irmão Urbano, garbosamen-
te metido no antigo fardâo da Guarda Nacio.
nal, previamente ajustado pelo alfaiate J« Ao
Pé-Preto, puxou a grande GUARDA DE HON-
RA de S. Miguel. Eu muito menor que o Nhô-
nhó, assim chamado na intimidade, se nesse
dia nAo morri de inveja, também nâo direi o
contrario.

A festa de S. Miguel era muito talada e ate
conhecida como a «festa dos brancos» e, ai da-
quelle, sem ser mesmo escravo, que fosse pi-
lhado sem luvas, com a pelle preta; muito peiorainda se fosse escravo.

Disseranvme que o meu amigo desembar*
gador, quando menino, algumas vezes, se me-
tia na folia e até uma vez foi Capitâo*Mór e
que se dava também ao luxo de escrever e re-
citar Bandos de S. Miguel.

Nâo posso saber se é de sua lavra ou foi
por elle recitado o BANDO DES. MIGUEL, que
se vae ler, sem tirar nem pôr;

«BANDO -SÃO MIGUEL ' * t t

•Quer ainda e ordena o Capitão,
Que pVa maior brilhantismo da funeçáo
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Todos da Província moradores
Que de seus ginetes sAo senhores,
Concorram a esta festa tâo lúcida
A partilhar o prêmio da corrida.

«CONVITE»
Desde o extremo sul ítabapoana,
Em linha recta até chegar Sant'Anna,
Comprehendido os de hapemirim,
Piuma Benevente e Guarapary,
Em linha do Norte ao Mucury,
Correndo os sertões do Timbuhy,
Serra, Santa-Cruz e Linhares,
Nova Almeida de índios centos pare»,
De S. M.itheus até Jacarandá
E pelo centro ao nosso Crubicbá,
Intimados os de Cariacica,
Itapóca, Formate e Beririca,
E também os que sao de Curipé,
Báco Báco, Tcodienga e Terrrê,
Convidando es da Ilha d s Caieiracf
Jacuby, Pitanga e Laranjeiras
Nà > f dtando neste dia prazenteiro
Oi de Alegre, Veado e dchoeiro,
Do Q teimado até Camboapina
Venh.im todos influir com g^sto ardente
Esta festa tAo gata e tâo vidente
A contar desic n es de Setrn bro
Todo Outubro ao primeiro de Novembro.
Além d<>s festejos referidos
Seráo estes povos diátrahidos
Com dramas, comédias, entremeies,
Que os farão divertir por varias vezes.
Dado no CaSielío da memória,
Erecto na Cidade da Victoria
Aos vinte e nove deste mez de mel,
Dia do Archanjo S. Miguel.
Assinado esta. José Bastos, Capitão,
Chefe e Director deste Esquadrão.-*

Sfja, embora, muito meu conhecido esse
BANDO, náo tenho lembrança fosse elle recita-
do, carnavalescamente, pelo amigo desembar-
gador, jubiladoi o que nAo lhe deve causar ve-
xame, porque nem por ter sido Capitão Môr de
S. Miguel, o meu Nhônhô, nAo deixou de ser
um dos construetores da E. F. M.»gyana, em
Minas Geraes; fiscal de algumas outras, até mes-
mo em nosso E^ado, no começo da Republica;
concurrido para o progresso de Santos e de S.
Paulo, nâo obstante ser capichaba, tendo levado
ao bom fim o contracto, que fez por concurren-

Continua noutra pag.
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LOTERIA D ESPIRITO sumo
Sorles grandes pagas no mez de Abril de 1929
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Total das sortes grandes pagas em Abril:

38o:ooo$ooo
5a:ooo$ooo

, v„ , n r>y íIh extraeção de 10/4/29, vendido em Victoria ao
"" í^joVo eL C_í$, commerAnte em FiR«.ra ,1c

" Santa 
Joanna, Espirito Santo-
3o:oooSooo

¦ ¦„ ¦ ,. ,l( f\u PYiru-cão de 10/4/29, vendido no Rio deManeiro
•Io bilhete 15-446, da «tratçao aemu, intermédio

ao commerciante Francisco ban tos e p»^ i
do Banco «Ir Credito Geral-

5o:ooo$ooo
¦elo bilhete ,,. .07, ,1a «traecão de 10/4/2. «^^."^X^"
S°1]^rHy^!:,t?oUAX^'tl|AXg<lePMinasGeraes

5o;ooo$ooo
.¦A;::A%A:AA.AAAAtA,:,A,,A;;AAA,,AS-

5o;ooo$ooo
,-•>,,=; ... pv.nrrán .1/' 10/4/29, vendido no Rio de Janeiro

,elo bilhete 17.305, da extraeção ae *<- r intermédio
Io sr. Antenor Brochado, viajante co u k., .. I, t pag £ Geraes.

d0 Banco Hvpothecano e Agrícola ao Lòiau
5o;ooo$ooo

,-,, i -vtmrrão de 22/4/29, vendido no Rio de Janeiro>AA AA: i^AA^,,os S J 
Nigrei, residente á rua da Alfândega, -<¦'¦

5o:ooo$ooo

!

1

"- 
. ,i- is iíoíj vendido no Rio de Janeiro

pelo bilhete I2.<>43, da extraeção de 5 M 
intermédio

3o;ooo$ooo- , ,!,, >>rJ.i;2() vendido em Desterro do
pelo bilhete 4.136, da extracça - o f; Bpn]amin

Mello, Mmas. aoj^ 
^.^ aU residcntes.

BRANDE LOTERIA DE SÃO JOÃO
GRANUt ,oc nia 3 de Junho de 1929

Novo dilúvio de sortes grandes 
- Dia 3 ae uun
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COITOS || A «VIDA CAPICHABA )>
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A creada acabara dr lhe trazer o chá e se-
fjurando a asa ,1-, bule com um guardanapoHe hnho, minto , laro - donde resaltavam vin-cos em quadra nos pontos em que fora dobra-«o. sob a pressão do ferro de emgommar- foideixando cahir, na chlcara de porcellana tran-aparente e de paisagem bizarra, o liquido dourado e fumegante. consagrado pela elegância esorvido, diariamente, com a exactidão de quemcumpre um dever, pela gente fina, apegada ásextenondades futeis .Ias convenções sociaca.Lca aualysavn com uma tranquilla felicida-''<• a perspectiva daquelles sidos, já lho vistose sempre tão cheios de encanto, que o olharabrangia pelo largo quadrado da janella escan-caracla.

O ecu sem uma nuvem, linha uma crtr a/uuniforme, scintillantc dr* luz.
A vegetação dos morros, de um verde in-icnso, proclamava o thesouro do soloAo longe palmeiras seculares, num lonkmal.nhamen.o, .semelhavam eolossnes espanado-ics surgindo da teira.
Ua sorveu, machiualmeule, o primeiro go-le de chá fidalgo, tendo o pensamento em re-voada por estas deliciosas paisagem; os olhoscastanhos claros, cheios de um sonho calmo""ma bemaventurança de vida feliz

De repente aos seus ouvidos chegou a vozdo mendigo que morava no terreno baldio, e.xistente ao lado da casa.

no9-;Mand«-mí". 
também, chá e biseoutos li-

soh^í' 
Cra '' r.evrt,ta wntinua daquelle pobre

,';,í,r;' 
"""V1"' desafôrü ^ elle atiravacontra todo mundo, numa raiv, ^(ua (onter e oue so m-n-af> <

Podiam... btaVa 
COntra os '!>«•

nilt,l,<1'V;'r!"li 
S'; 

? 
C°m |)recau<.oes Chegou-se ájantlla, procurando ver o revoltado

Lá estava elle, sentado como de costume á
;; ;;;;; ;- 

ca,j„ha „..8t.rnveI, equilibradanum u < ( 11 \ o í i o f <•* r r#m i n ^ 1 , . i^ icruno, coberta de latas ve-inas de Icerozenc batidas e apanhada* „ -^ "i^uiuiduas no mon-
-Náo possuía porta e tinha a fragilidade e•' f*™ bestas casitas que as crianças fazem™nd|d|M ™** «>e baralho, com íumangloagudodeveri.ee para cima, afim de der-rudal-ns depois com um sopre.

Dentro se via um colchão velho. quc ucvn quasi toda a área da casa, cheio (|, ,,,,,, ,P

-SjalaB tf».'-.

(íi:sTi:uo sociaí.)
do_^ /Z ARMANDO

«

f

§B

¦OÍT*
*3_3f*y

por onde vomitava uma palha infamemente'.suja. \
O mendigo só se recolhia para dormir: oresto do tempo, logo que vinha de esmolar-á.

passava á entrada daquellc ninho infecto h «1
'ndo ou deitado, fumando por um cachimbo ,velh.ss.mo ou tratando das ulceras da ,>,„,«. \«onde desenrodilhava os pannos manchados de•marclle, meia endurecidaa pela púa da syphi-ns que lhe corroía as gambias. pondo-se de-pois a, lavai as com um pedaço de algodão jáservido e que embebia num pouco dágua, apa-aliada numa vasilha enferrujada.

Interessante asepsia !
O lugar que systematicamente oecupava,do lado de fora do seu paiacete, como lhe cha-maya, estava ermo de qualquer vegetação e sedestacava do resto do terreno como uma man-cha alongada, lembrando vagamente um esqui-le. a que o birro árido punha uma IJOta 8an.guinea...

Em derredor as tiras de panno, jogadas aesmo, dependuravam.se dos arbustos, comobaadeiroias de festa.
Ua tinha um verdadeiro pavor daquellcnicnd.go, m d0 que ,he n.o v.oh_ do geu ^p cto, nem dos seus modos, mas de um con-tag.o que julgava possível em se lhe approxi-mando. n

Tinha-se lembrado de scienlificar a policia«Ia msolencia daquelle homem, daa Infraccõeaao regulamento sanitário, com o amontoado' nquellas .mmundicies, mas o marido penaliza-do prohibira a denuncia: deixasse o infefiz tero seu castello de cartas, onde mettesse a ca-beca; não iria muito longe,- as ulceras lhe ava.n- #cavam nas pernas, como cães bravios 1
Ella, positivamente, „âo podia mais tolerar Jaquelle ser, que se descarnava sob seus olhos 

"
U. raciocinando assim que fiteu o mendi-go, sentindo uma vontade de vomitar, que lhefez tremer o pires, saltando a sua táo lindachicara. pela janella afora, para terreno baldio.i ezava táo pouco que o vento desviou lheo prumo em que devera cahir, atirando-a umPouco mais longe, como uma casca de ovo, na-recendo, nessa fraiectoria nii#» n o*.™*t9ntAu d' ciue a Karça que aeníeitava, descreva um v,v, » . o - • ,

cltcjo , evia um \oo real, fugindo as-sustada de uns juncaes...
i 'i.a nao ouviu, ante*» nre<:f» .¦-.,•.. • #.>,• «**i^.. piiAt uai uni ncíiuesuii.nü ria fincara, que se partia e logo cm

(Conclue noutra fui o \
l Sm
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Licença n. 511 dc 26 de marro de 1906

ATTESTADO HONROSISSIMO
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Oe um £-i>Alls.f-do clinico pelolense
Eu abaixo a98ígnado, Doutor cm medicina pela faculdade dc Londres e approvado pela

do Rio de Janeiro, membro de varias sociedades scientiíicas de Inglaterra, presidente do
Centro Medico, medico effectivo dos hospitaes Português de Beneficência Allcmá e Associação
Marquez dc Pomb8Í, etc.

Attesto que tenho empregado durante muitos annos na minha clinica particular c hos-
pitalar o PEITORAL de ArJGICO PELOTENSE, sempre com magníficos resultados.

Conhecedor dr sua formulai encontro-me habilitado para emittir acerca do mesmo e dos
seus eífeitos therapeuticos opinláo conscienciosa e imparcial, considerando-o, dc iodos os
preparados, coagenores, um dos melhores e mais efficazes para debcllar as enfermidades das
vias respiratórias dc tanta freqüência neste clima.

Pelotas, Setembro de 1921.
DR. W. F. RUM ANO.

Firma reconhecida pelo notório A. E- F,

\"endG-se em todas as riiarmacias e Iyvoyreirlei^ do
— BRASIL-

Deposilo: DROGARIA SEQUEIRA - Pelotas- Rio Grande do SüI
acs i.~K.

ASSAI)URA8 SOB OS SEIOS, nas dobras de gordura da pelle do ventre,
rachas entre os dedos dos pés, eezemas infantis, etc. saram em três tempos com
o uso do PO' PELOTENSE (Lie. 54 de 16/2/918). Caixa 2$000 rs. na Drogaria
Pacheco, 43 47—Rua dos Andradas--Rio. E' bom e barato. Leia a bulla.
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BEIJO FRIO!

EXPORTADORES I 1

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

e pelos processos mechanicos mais
aperfeiçoados e hygienicos.

- —
——*

| A Fabrica de BEIJOS KKIOS, á rua 23 j
I de Maio n° 7, fornece-os, em qualquer |
1 Quantidade e variedade, para esta ei- 1
| dade e interior do Estado, irreprehen |
g sivelmente acondicionados sem reci- §

pientes apropriados- §
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Lúcio Marques ,1c Souza é llm nonK.começa a surgir com toda a ,,„,„„,, da su;jmocidade radiosa no scenario cahotico de nos-sas letras e tende a imnór-se rnm i,ml;üI M~* Lom dezenove«["nos de Idade apenas, enthusiasta, arrebata-''" Pelas idéaa mais generosas, Lúcio está lon-ge,; scr l,ma ^ssas nulüdades, manequinsambulantes que infestam as ruas da bella me-tropole brasileira. Ao contrario da maio,,a dosrapaz.es de sua idade, o Lúcio c uma dessas
pessoas cujo cérebro está sempre voltado paraas coisas que nos merecem a maior aítençáoOs velhos literatos na sua maioria, para depri-™r-nos, tema mania de dizer que .só seremos«alguma co.sa» quando attingirmos a «malorida-

,'1'' «nlelleriual» ~ os trinta e cincidade
f'iJ nao creio nisso.
l: u»iversaímente sabido qu

sollT lUm T°S Já hQVÍa «-•¦«IptoõaVcMsonetos ma.s celebres; o .Childc Harold» de
contava vmte c quatro annos; «The two gintle-
^nofVerona», 

«The comedy of errors" X" 
V" '"' 

f',r''"n °bras ^'enlacs " riptas•'.'" Guilherme Shakespeare antes dos vinte e
;'•";¦<' 

-nos; Neu-ton ao, vinte e cinco annoJáh«v.a descoberto o calculo iníinitesimal.
t-omo esses, mudos outros autores do uni-versai renome se impuzeram ainda cm plena mo-

o annos do

e John Keals

ucio J'f «no o uma promessa, é uma rea-e l,;il|otanie, já, agora, no segundo anno

cidade
Li

lidad

^^ho 
no* com'eca aVc^ar o futuro cau-

,', 
'," °rador Ponderado e vibrante, opa-""•' l!l' v^udc, a alma generosa sempre vol-

;ul'' 
Pa" as grandes coisas. Somos amigos ve-

;S;f" 
Um Clubc 'erário fundado por alguns"tud«ntea-«A Liga Camoneana*. cujo p^esi,i7.",.'71" onerando Ignacio Raposo. '

ft , 
' 

:lh quc tiVe «oceasião de comprehender
O LÚCIO.

Depois de dois annos de ausência, vim denovo encontrai o.

seil ^ve-mente 
o Lúcio lançará & publicidade o'." '1Vr° dc estrca' «Chronicas e Chronicos».Hve a honra de lér o manuscripto, Foi uma"ova revelação! O Lúcio, neste livro, faz resal-tar o.seu talento de observador perspicaz, de

de um i visão náo commum, ao lado
a energia do estylo. estylo redundante de sei• de vida> dc mocidade. de movimento, d

mais e
vN tem a honra de ser uma

lll!
Il

III!w

ia

I

—

"»s pummras revisa c,ue publica, a u,n extra-«.to medito du «Chronicas e Chrvnu;,^ , edidngentdmcnte pelo Lúcio.
L o Iritur, deliciando M , ,,!n ., jíf;.lirn ,iwoj o a a uuj a nessabella pagina. terá mcimí, d,- .„.. „:,. ,, , ¦r P - C o II o 1111 / nque tentei c,boo ir nallidimo m ,1í „:/,_ * } MI'1M( í( du jovem autor.Leií unos:

i

SAMBA
" P»vo br.Hd -iro, amálgama de gentes dir^-y-no duma tripode nuclear primai-va, cujos pes se assentaram cm ir/.«t,.« lfrM , i- díl) m tn s eontmcn-tJ. um em huropa. na Ibérica península, e ou-''« "ua mvms sertões da África, o terceiro nopropno solo, nas mattas c florestas da America

,-oportUfruez. o africano, n indio-u povo bra-
característica no samba.

O sambai Perante elle rm ,„n,• lhl ( 1,( • í,() uilti) íiiic ]hc de-Ceamos, noardor com que o amam, na manai-ra por qu; o sen teu,, os que derivam d,- raçasdiferentes, e até contrarias vind™ Hn *r, uiiautt», \ meias da Eu renaf entra , ou do Fvtr,'nw> . ,a ,cxircmo Oriente, cm concurrencia, em concurso, para o caldeanvmto quêainda na o se definiu e nâo se condensou e nemse defimrá e se condensará en, um século talvez, no typo final, definitivo do homem brasi-I«co. perante o samba, os brasileiros, possuindoberços táo diversos, se assemelham, se igualam«o identificam, ü sangue e as origens paternasnao sáo muralhas que se anteponham, que seergam, em desafio ou escarneo, contra essa mu-sjca aaH,t«nte, de rythmos próprios e fortes,barbara por vezes, em que se retrata e vibra•Io modo bom nítido, bem accentuado, a influenc.a du preto em nossos costumes, nossas ar-tes, nossa gente, nossa consciência.
Podem us do estrangeiro náo ter pelo sarn-I'" a menor parcella de sympathia, achai o mes-mo dcsengraç-ido, estúpido, torpe. aíSassino daharmonia, destruidor de ouvidos acostumadoscom mus.cas outras. Podem até encarai o comoevidente demonstração de nossa inferioridade

racial. Não importa muito esse juizo que, porvezes, absolutamente, náo se manifesta F emlugar do qual, outras vezes, surge a opiniáocontraria, inteiramente favorável de beneplacito e apoio, traduzida era applausos, como se ve-nficou ainda ha pouco em Paris, eom a victor>a ru.dosa, o triumpho magnífico duma orches-ira lyp.ca brasileira. E não importa, justamenteporque o samba representa algo do intimo, d-,fundo, da alma da Nação, mestiça toda ellasenão no sangue, pelo menos no pensamento,'
Conclne notara Pau.
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O PILOGBNIO
serve em qnalquer caso
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Doenças bronco-pulmonares

«

$] ja quasi nao tem, serve-lhe o PILÜuENiü,
porque lhe fará vir cabello novo e abundam
te. Si começa a ter pouco, serve-lhe o PILO-
GÊNIO, porque impede que o cabello continue
a cahir. Si ainda tem muito, serve-lhe o PI-
LOGENíü, porque lhe garante a hygiene do
cabello.

Ainda para a extlnoofio dAOBipa.
Ainda para o tratamento da barba

e loção de toilette.

PJLOGENIO, sempre PILOGENlOl
A' venda em todas as pharmacias, drogarias

e perfumadas.

Um medicamento verdadeiramente ideal para
crianças, senhoras fracas e convaiescentes é
o PI\ospt-.o~Ttitlocol Granula-
do de GiTfoni. Pelo crphospho-calcio physio-
lógico» que encerra, elle auxilia a formaçAo
dos dentes e dos ossos, desenvolve os mus-
eulos, repara as perdas nervosas, estimula o
cérebro ; e pelo «sulfo-gaiacoN tonifica os pul-
moes desintoxica os intestinos. Em pouco tem-
po o apetite volta, a nutrição é memorada e o
peso do corpo augmenta, E' o fortifleante in-
dispensável na convalescença da pneumonia,

fia influenza. da coqueluche e do
— -— sarampo —

Receitado diariamente i>t-lu* «u anuída-
dei medUaideitaoldade e doi Eatadoi

Em todas as pharmacias e drogarias-

Deposito : Drogaria Gifíoni

Rua r fie Março, 17 —Rio de Janeiro
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TVpun URJEMIA, INFECÇÕES intestinaes e do apparelho urinado, evitam-se, usando URO

^35 í 1 inU FORMINA orecioso antiseptico. desinfectante e diuretico, muito agradável ao paladai
--Jà? Km todas as pharma<-Ia* «» drogarias — Deposito

Rtia 1- de Março, 1T
DROGARIA GUFIOM

Rio de Janeiro
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f DR. AMÉRICO OLIVEIRA
MEDICO

RESIDÊNCIA

Rua Washington Pcs-
- sôa. 22 -

(antiga Rua do Norte)
Tel ph. 1(>w

PARTE1RO

CONSULTÓRIO

Rua !.' de Março, 6
Por cima da Phar-

macia Pessoa. Diária
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TODAS AS
G R AVUR A 5*

IMPRESSAS NtSTA REVISTA
SÃO FEITAS MAAVIAM

&NTIGA CASA BRUH )

TRINXET & ç.-

*SB**ff .">j

Commtiiões, oonalgnações, repre-

¦ eiitacões €? conta própria

Escriptorio e armazém : R. t' de Março, 42

Telegrainmas: TRINXET Código: RIBEIRO

TELEPHONE, 75-C. POSTAL, 3815

Victoria Espirito Santo
P5
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QUER VESTIR COM ELEGÂNCIA?
*«=HSSEaSEai««HHi«E__:i|_H__fl

Véã ao
Alfaiate especialista em obras de

RUA DO ORIENTE, N 4 - VICT

BORGES ii

cintas

ORIA
Bi

como: casacas, «smockings-, etc.
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO—— ii _ *" '» i M"^«¦¦BsB_i---Bll9_--l__a-tlfljBai

— :...,. ——¦ - , .iy~«~». _ m. -— ¦ .... _ in

:'"fl«__ttS£iars'i: ¦= ¦••—— .- -_.„..... ' ¦ ¦ ¦*

(Conclusão)
seguida a voz zombeteira do mendigo, quepas-sava a mâo sob a espessa barba branca, num
gesto costumado :

-«Nflo ae Incommode. lista é uma das n,i-nhas que a senhora guarda em sua casa. Ah,duvida? Quem lha deu? Seu marido? Mas, seumando nâo lh_ compraria, talvez, se tivessene ganhar a vida, mediante qualquer enforco!Oonde lhe vem a Fortuna? Herdou a do pae.Mas o pae náo trabalhou igualmente I Recebeu-a do avô!
Furtaram, pois, duas vezes o Estado; as for-(«nas devem terminar com os indivíduos queas adquirem; devem reverter para o Estado,afim

de que este possa distribuir equitativamenle aínstrucçâo, o soecorro intellectual e material
por todos, evitando desfarte que se formem
preguiçosos, sem nenhuma necessidade de tratalhar, porque contam com os juros das apo-hces e dos alugueis das casas; homens qUenasceram, como todos, nús e adivinhando, com0 pranto, n miséria da vida!..

Sabe. entretanto, a senhora o mie fez o avôde se, marido .- Pois saiba; comprou uma ta-Vema, eiiriqucreu.se com a infame cachaça quevendia a dinheiro á vista.
Meu pae -•mbebedava-.se freqüentemente.

'i <mpregacío, pessimamente pa-go, querendo contemporizar com a fome, a go-les de pitAitv; concorreu nara a -m í n.[Jai« « sua fortunacom todo o seu esforço; morreu mesmo no tra-ualho de que se oecupava.
l:'< «os doze annos já apostava nas vemdas. buscando quem fosse capaz de me vencere9K°l«ndo de uma vez um copo de aguardente iDisse in,- „m medico que eu naquelia idadeunha uma aurora de caracter, que se fizera crt-

puseulo, em resultado de uma herança atávicaCobri me de chagas e vou morrendo aos
poucos. Quem me poz neste estado, admittindo
a observação claqueiie clinico >

O avô de seu marido. Quem concorreu para0 inicio de sua fortuna? Meu pae.
Ora si os descendentes do homem da ta-verna têm direito ,i sua fortuna, eu também te-nho direito á parte que me toca porque, se na-da fiz para ganhal-a, meu pae augmentou a quehoje pertence á senhora e a seu marido.

¦"•*£» -m-

I
tf?

i«

A chicara, pois, que acaba de cahir é cara'usta muito dinheiro, mas .'• minha; mio se ap-o
quente minha rica senhora N

Ua ouvira tudo em silencio, presa á janel-ia por uma indignação, que lhe ia crescendoaos poucos e a única resposta dada nquellemau homem, quando acabara de ouvil o foi ade espalmar para elle, a sua máo pequenanuma grande ameaça silenciosa :— «Tu na' ) perdes por esperar!»

No dia seguinte, ás 9 horas, o Antonlqulnho entrou lhe pelo quarto, de olhos espantados e veloz como um boato mau.
Acordou-a sobresaltada e enquanto 1 éaolhava-o esperando a nova de uma desgraçasuecedida a um dos seus, elle atirou lhe a no-tida, qur tanto o impressionava :-«Sabes? O mendigo morreu agora mes-mo, ali, no passeio !
—«O que? O homem morrera? Tinha cer-teza disso?»
O menino ouvirão jardineíro contar á crenda.
O mendigo ÍÔra a venda e começara a quei-xar se de muda falta de ar, de um cansaço

que o abatia.
Alguém troçara e lhe offerccera um golepara esquentar; aquillo era o eskmago que re-clamava o fogo sagrado..,

O velho sorrira numa auciedade e dissera
para o outro :

-«Pois então venha de lá. .*
O companheiro bebeu metade e passou lheo copo com três <),-t\ty, de liquido .. uns galòesde capitão.

O velho salivou para o lado
aguardente de um trago.

Passou as costas das mãos nos bigodes esentenciou .
-«Não ha remédio como este, para curarconstlpaçáol...»
Agradeceu o cuidado do amigo e sahiu.
Andou uns cincoenta passos e parou arque-

jando; deixou se escorregar para o chão e ca-hiu sentado, os olhos arregalados numa dilata-
Çâo de pavor, o peito a arfar, os dedo* curvoscomo -arras, arranhando o passeio..

E tombou para o lado, morrendo lentamen-te. contemplado por uma porção de gente p0stada em semi-circuJo, que se nâo atreveria a

e enguliu a
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CORTE ELEGANTE É TUDO!
ultime, novidade no
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OBIENTB, I (Esquina do «Café Kecreio») - VICTORIA
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chamar um medico para vêr áquelle infeliz, to-

,1» em andrajos e cheirando mal...
Léa com 0 corpo apoiado no cotovello, a.n-

ta deitada, attribuía, aquella morte assim, a

mn caatigo que o pobre merecera pela sua m-

veja, pelo seu orgulho, pela sua ambição.
1 evantou-ae para certificar-se de que nao o

veria á porta do seu casebre, como de costume.

Abriu a janella e recuou um pouco, que-

rendo fugir a lutada iria. que lhe entrava pelo

^"Grossas 
gotas dágua vieram mosquear <>

chão, donde se elevava um cheira agradável,

dc barro molhado.
Estalou o trovfio, uma faísca electrica ris

cou de luz, em linhas quebradas, o horizonte

immenso c a chuva começou a cahir forte, en-

chendo o espaço de ,uma tristeza profunda,

que lhe dava vontade de soluçar, sem saber

P0' 
Rapidamente formaram-se cascatas, torrem

tos que desciam impetuosamente pelo terreno
baldio em declive, #

E a casita açoutada por cima. minada por
baixo, desabou de repente; o telhado, feito de

pedaços de latas velhas de kerozene, subdivi-

diu sé, fugindo na enxurrada, emquanto o col-

chão, empapado, teimava em ficar ali, dentro

da semi cova cm que havia sido posto.
Léa jutv.ou as mãos e levantou os olhos

para o infinito, agradecendo a Deu.- aquella

tempestade.
Sentia a proteceâo divina soecorrendo-a,

vindo em auxilio dos seus. livrando-os de uma

impossível epidemia, varrendo os infames des-

pojos. lavando, sobretudo, aquella mancha que
o mendigo deixara assignalada no terreno, tor-

nandoo árido, maldito, ema peçonho do seu
corpo.

«I!

II ¦¦<
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tO UTERO DOENTE*!

wnra í mmãSÊSBL
1.-*—Innamroaçâo cio Utero;
a/ - CaUrrho do Utero;
3/ __ Corriirieiuoa do Uuro;
V —Colicaa do Utaro;
&•.-Hemorrbagiaa do Uiaro;
*• - Dysmcnoirhca (regrai dolorosa^ UfinaSUli

l: __ Amenorrhía (falta dc regras);
V-_I^ucorTh-a (flores branc-s);
9,»^-Porturbaçt>«5 di Pubenlade;

KjL-^ravowcO 03 phenomenos da Gr-rtder,

IL' - Combata 04 enjôos e vorüitoa da Oravldâr.

10.- - Evito oa Abortos o outra- Partuibac£_»;

13• — Facilita o Parto;
14/ - Acalma aa Dores da Cabeça, VertigM-S, •*«

Lk« - Restabelece o ippíUto;
íe.* —Tonifica o Uuro

é AVtDA DA HUUJERl DÁ-UE S.M'DE. ALEGRIA E «W»

MEDICAMENTO DA EDADE CRITICA
HAS PRAJiMACIÀfl * VRfiQàXIAM.

rrin ¦"' mu-u ""M

V Compagnie Genérale Réropostale NOVO HORÁRIO DOS AViOES

/

...1 lll iílE

Linha/ CG.A.

Sentido da
viagem

^?^r >_ -7
NORTE AO SUL

Chegada dos aviões em
Victoria

SEXTAS-FEIRAS

SUL AO NORTE SABBADOS

A hora do encerramento das malas na Agencia será

informada á rua Nestor Gomes, 18 Tel. C. 449 >„

A. Wr,rT,TTTTtr-ra__mi_nmm__crnmn_i_niminnra&& rmxmniiimranxxi^^ rrini"""l*u
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Melh Remédio
"A Saúde da Mulher" é o melhor
Remédio contra

ero Ovarios.
Doenç

ombate
com vigor Irregularidades

enstruaes, como Regras Escas-
sas, Regras Excessivas, Regras

olorosas; as Suspensões, as Coli-
LüS erinas, os Corrimentos.

urna notável efficacia contra
o Reumatismo das Senhoras e os

Males da Edade Critica.
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MINHA VIDA.

I

MA 
I O veio, floriu e já vae chegando ao íim..

Nas brancas ermidas dos povoados, rescen-
dentes de magericáo e açucenas, c nas sum-

ptuosas cathednes, íaiscantes de lustres electri-
cos, Nossa Senhora, com seu manto azul e re-
camado de estrellas douradas, ouve:

Maria! o teu nome
E* nome de luz,
E' nome escolhido
Da mâe de Jesus !

E as flautas e violões ou os ricos harmo-

niums e violinos acompanham o canto commo-
vido das virgens, envoltas em véus brancos e

tendo á fronte um diadema, também de rosas

brancas... Quando maio chega, eu me julgo me-

nino. Penso que vou com o meu terninho de vel

ludo vermelho, com ampla gola branca, depor

aos pés de Nossa Senhora o meu vintém vo-

tivo, muito crente, muito cheio de emoção, ante

aquella figurinha esgalga. com um esplendor

de ouro enfiado na cabecinha loura, toda envoi-

ta em um manto azul, recamado de estrellas

douradas, tendo as pequeninas máos espalma-
das, num piedoso ^esto de abençoar a gente...

Ao cheiro do incenso, que subiu em leves e

9erpenteantes volutas em torno delia, e ao som

das flautas mal tocadas e do compasso rispido
dos bordões, ai ! como a alma se embevecia,
ouvindo :

No céu, no céo,
Com minha mie estarei I

Lá fora, a noite fria, com o céu ritillante de

estrellas vivas, de onde foi tirado o manto azul

de Nossa Senhora ; e pela máo da minha mâe,

chegava ao nosso lar de pebres. onde o the-

souro da alegria se escancarava, abençoado por
uma imagemzinha de gesso. de manto azul re

camado de e>trelias douradas, á porta de um

velho oratório de jacarandâ, onde ardia uma
vela de cera benta...

Depois do Padre Nosso, com que alegria eu

beijava o pezinho roseo, escapando de urna do-

bra do manto azul, para depois dormir, tran-

quitto e feliz, ouvindo ainda :
Maria ! o teu nome
E' nome de luz.
E' nome escolhido
Da mâe de Jesus I

E maio sempre veio, floriu e passou. O ho-
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mem deixou de lér a alma de ma> para se en-

golphar na sciencia fria dos homens...
Maio... Oh ! as lendas de outros tempos, o fa-

natismo dos incultos,glôfíficaodo uma bonequi-
nha de gesso. fie roupão azul. pintalgadò de
estrellas douradas de po japonês.*»

Montem eu vos íui vér, minha Nossa Senho-
ra. de resplendor de ouro na cabecinha loura.
Ha quantos annos já que a minha ineredulida-

-'.jia.flfll !»3flllBM¦¦¦» ' ¦«**. ¦-' '^..'%i. 'i'&^'; ¦&
flflflflflflflflflfl I^H^^I '.*¦' ^*atf*' -^'
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Senhoritas Beatriz e Eunice Azevedo e Alzira
Malim, do escol social, em Castello.

de me afastara das ermidas e das cathedraes!
Pensei que eu era menino; todo o passado

se reviveu encantador, em minha memória...
Apertei a minha mão, crendo ter dentro delia
os dedos esguios da minha mâe..» e vi-me só!
Só! H aio*m de face sulcada c de cabellos que
i,e prateiam pela chiuiica dolorosa das magnas..*

Por que não iiquH sempre assim, rie terni-
nho de velludo vermelho.com ampla gola bsan
ca, depositando aos vossos pézinhos rusccs o
meu vintém do coração ?•?.

Com duas lagrimas nas palpebras- dormi
cantando para que os meus filhinhos dormis-
sem sorrindo :

No céu, no ceu,
Com minha mãe estareL,

T.
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O CULTO DA BELLEZA

índa resôam cm meus ouvidos, quasi fecha-
rios para a vida exterior do borborinho vulgar,
os Bonidos de urn bymno, a per eu tir em todas
as Pátrias, onde exista um coração que sonhe,
um poeta que cante, um espirito «{tu* vibre aos
accordes harmônicos da vida.

Neste momento de lebre, dir se ia que um
espirito hellenico anda a actuar no cérebro e
coração dos homens, numa ânsia de Belleza —
a poesia mdxtma da existência. Quando, numa
época decadente, em que o espiritualismo é
uma Qgura anachronica e obsoleta e só a ma
teria ruge ; quando a humanidade toda se eha-
furda no atoleiro dos vicios e morbidez da se-
xualidade sem fieio, ha, entre um povo, um haus.
to de enthusiasmo para o ideal nobre do Bello
esse povo é ainda capaz de immensos rmpre.'
hendimentos, e heroísmos, e emoções.

E' a mulher, esse ser frivolo dè nervos e
períidtaSi essa mesma mulher que a brutalida-
de de um século sem idealismo ea carência da
vida arrancaram do sacrario do lar, para a rea-
lidade estúpida da luta pela vida, é ella ainda,
essa creatura desrespeitada e escarnecida, ludi-
briada e tola, que encarna a pujança de um po-
vo; o Qorão de uma esperança, a gloria de uma
raça . . .

De norte ao sul correu um frêmito de or-
gulho, Sentiram todos — os que tiveram a ventu
ra de nascer nesta Pátria maravilhosa — o frene-
si allucinante das grandes esperanças. E essa
esperança está na Belleza que encanta, na Bel-
leza que inspira, na Belleza que alegra, na Bel-
leza que vence !

Ah ! Que immensa responsabilidade a da
belleza das bellezas numa terra de artistas I Ser
bella é a canonização da mulher. Mas. como to-
das as santificações, a coroa de loiros é tecida
de espinhos. A gloria custa sempre o sacriíi-
cio do coração .. .

Sob a fôrma harmoniosa do corpo jovem da
mulher patrícia se synthetiza mais do que a per-
feição das linhas, o contorno das curvas, os ca
nones da Arte, o rythmo da vida, a expressão
fugitiva crystalizada na encarnação perfeita e
eugenica: todas as mulheres do Brasil se con-
centram numa única : é toda a brasilea raça es-
tylizada numa corola de carne, delicada e cheia
de graça. Vêm-me agora, no silencio emotivo
de uma hora de scisma, sob a poesia crepuscu-
lar de uma tarde a morrer, o impressionismo

nítido do romantismo febril, enthusiasta e lo-
bre rios paladinos medievaes. numa eífervescen
cia de gloria e amor polo seu Deus e sua da
ma. o pleito da mulher mais bella do Brasil,
para representar rm Gaívdston a essência ma-
ravilhosa da Pátria extremecída, foi con o um
sacolejo na alma emmara^mada da gente de
nossa terra. Governo e povo. magnatas e pie-
beuSj aristocratas e operarir s. velhos e creanças
todos, numa explosão soberba, despertaram ao
tmpuldO da idéa absorvente do (**a lh"r, conhe*
cer. saudar e applaudir a mulher tn tis bella do
Brasil. Problemas outros, supremos e superio-
res, se apagaram ante o prestigio da mulher
bonita . . .

No meia) do uma assembléa magmíica, sur
giu então, como uma ílõr bizarra, «altiva e egre
gia, a graça senhonl da mulher de meu torrão,
symbolízando o pequenino Estado capichaha»
Onde ainda alguns homens são grandes e a mu-
lher sabe ser mulher. Observei, de longe, Gly-
cia Serrano—miss Espirito Santo... E estre-
meei, orgulhosa da mulher de minha terra, mais
linda e mais adorável, no instante em que, na
penumbra dr um presidio, com os lindos olhos
marejados, abraçou soluçante uma infeliz crimi-
nosa . . . Nesse momento, oh ! mulher bella do
rincão capichaba, íôste mais do (pie bella : fôs-
te sublime !

E* através dessa impressão, espiendorosa e
expressiva de sua alma de mulher, que. artista
e espirito-santense, saúda Cilycia Serrano o fio-
rão da belleza capichaba !

No d> ònlsismo deste instante, o culto da Beb
leza é como uma estrella a reflec(ir-se no es
pelho verde de um pântano . . .

Guil/y Furtado Bandeira
Rio, 6-5-1929.

Julieta Telles de Menezes

Essa iílustre e festejada declamadora brasi-
leira, que, ha pouco tempo, esteve nesta cidade.
onde nos permittiu a grande satisfaçãoiotellei tua]
de ouvil a e appiaudil a, levou saudades de nos-
sa terra e, por nosso intermédio, em cartão
que nos escreveu, reafnrma sua estima e reco-
nhecimento ás amizades, que fez em nosso meio-

::
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____Dr. Aristeu Borges de Aguiar
A data de hoje assignala o natalicio tio exmo- dr, Aristeu Borges de Aguiar,

* eminente chefe do Estado.
Para todos os cspirito-santenses. natos ou fie coração, esse acontecimento é moti
vo de justo prazer que se evidenciaria nas innuno ras e sinceras homenagens que

seriam prestadas ao illustre nntalicinnte. si não fora o sou, luto recente.
Cercado da sympathia unanime do povo desta terra e de quantos, lóra. lhe co-
nheciam a individualidade elevada pelo talento e pela cultura in vulgar pelo amor
ao trabalho e pela honradez sem macula, Aristeu de Aguiar subiu á eu rui presidiu
ciai cheio de entnusia.smo. nâo pela íatua vaidade da alta posição, mas polo desejo

constante de kcm servir ao seu querido ríncft'0 natal.
O seu programma de govçrno^çheio da firme vontade de realização, está sendo

fielmente observado.
Modesto, alheio par Índole aos alardes, retumbantes com que se rejubilam as me-
diocrtdadeSi alardes trombeteados aos quatro ventos pela imprensa mercenária e

lisonjeira, s. exa. só se preoecupa com o estudo dos problemas, que interes-
sam á coILecüvidade*

Embora a grita dos insatisfeitos espalhe boatos e os espíritos, sempre ávidos de
propinas, )' »rgem os mais disparatados enredos: seu governo segue o rumo traça-
do e não se afastará de sua rota. E outro juízo não podemos fazer em face do

padrão de sua vida, que conhecemos de longa data.
Admiramol o no estudante appiicado e correcto, chegando ao término de seu cur-
so brilhantíssimo; no professor dedicado, plasmando no espirito da mocídade a
grandeza da nossa brasilidade; no advogado activo e escrupuloso, cujos conheci-
mentos jurídicos despertaram trancos encomios aos mais abalisados mestres, e
agora admiramos o estadista, moço e cheio de nobres intuitos, conduzindo nosso

Estado ao logar a que tem direito no seio da federação brasileira..
Por isso a gloriosa data. que hoje commemoramos, é de duplo júbilo para nos:
pelo amor á tradição e aos fastos dá terra de Domingos Martins e pelo natal do

seu illustre e honrado presidente.
A «Vida Capichaba», que é uma partícula do Esi i ri to Santo novo, pioneira audaz
de sua mentalidade sadia, que se fôrma promissora, congratula se com o exmo.
tlr. Aristeu Aguiar pela passagem da data fluente e faz os mais sinceros votos por

sua felicidade e longa vida no seio de sua digníssima familia.
•••««•««
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Âs meninas

Emydia, Edna,

Ce/y e Déa,

tf?
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Caminhão da firma Adolpho Vieira da Cunha d Filhos, transportando
madeiras, na Villa de Castef/o.

COLLEGIO AMERICANO

Segundo semestre

0 director dessa bem reconhecida institui-
ção avisa ás exmas. famílias que está aber-
ta a matricula do segundo semestre, tanto no
Internato como no Externa to, e pede ás fami-
lias. que desejarem matricular seu^ filhos, que
o façam antes do dia 20 de junho. Contudo, as
aulas do segundo semestre reabrir se ao somem
te em 2 de julho.

Offerece os seguintes cursos:

mmt^áaS
¦fll ' tâÀmih' ¦

bfb ai íl-hm<. .
flfjj BflBflfll ¦¦¥ flfll tt. 'làkJ

BmBP mw ^Jv*'
flKaSfll m\W^3mm mmrSam mWm&\ '"¦ S? ^S^iíw*

mEÊÊÊÊm a-t^bj aa b -?/ isflaBi kv ¦BJ BI IfltMpl a.V
Ifl IJ Lm iJU liá¦fl fa a bj m.lmmJ*m WÂr.

H F^ W,M mwM mm^^^ew^ /^BB Br^^B
Am eeWm mW ' SI B >BB
'\jAm\m 
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BflflBTflflflflflT MMmW

iBBrflP^BBSflflflflflflflflT * ^% flflHf^flfl
#BJBv«P^'' '«fl |^ : bí^jI k ^^^ a

^^i I-'. Jl I atil b>.^B
¦;j^m. _-^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBES^KalBBBBBBBM ,"..>:''ü^Bii ii i I Ej
m^áat fl B flW. II fl B ^i a ' fl 1^
B B^B B ifl |'aí ||

fl PP31 Bb fl - i?#fl
flfl flBr * WflB Bfl -^fj&â&íflHI flfl
flfl BB^-^a^B^HI Bflr' ''¦"'¦'^S^^^Bfl

BBJ<^^BiaHl BB ^*-yiÉifci^Bfl
¦Baflsl BflB/^L ''fl^Wfll BSbV- ^^bmI^Be BB

HBPBJ Bk:""''»^1 IB'£a •¦•'^BJ flflb^S
BflT'' -' '-flfll HBNK^^áflrflBí BB^BB*1' ¦ 'flflrfl^B'-a^ jJB^^^Pflflflflflflflflflflfll

fl B/x>..^B^RBJ Ba^^aBM\%^»• * ^^B fl
Bfll BBBbbI ^B^Bf^R BMSfl^<vBl S.m* ^B BB
flfl HB?VflBB^Bt BflJ^Bfll^Bl^BRBBl BBpflt-'S»-^fl'l'^By* t' Bfll flB.

mmmWm. BSMflB B^&% a a •> ¦ BB

ardim da Infância, curso primário, eurso
de admissão. I- e 2 annos i fíiciaes.

Náo pode acceitar mais alumnos para a Hs-
cola de Soldado.

E' natural que fevereiro 8#»|a a epoea mais
conveniente p;n ;i matricul »-; C«»mludo )ulh<> é
também umaoccasiáo opportuna e já é grande
a procura de matricula nesse pcri< (h*. Pi dm < s
que a matricula ^e i fí ctue ante> de 20 de ju
nho para que nos sej i possivel adaptar o ira-
bdlho au Curpu docente e ás aulas.

Ornar, filhinho do sr. Oscar Rodrigues
de Paula, escrivão da Dele-

gacia de Policia, no
Rio Pardo.

O sábio Morim não visitava ninguém e cos-
tumava dizer :

— Os que me visitam dâo me honra; porém os
que não me visitam, causam-me muito prazer-
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NUMA COMPANHIA «VAM
PIRO» DE ENERGIA

* ELECTRICA,
0 chefe do escriptorio;..—

Como ? Kstáo enterrando aj^o-
ra a tua so&jrn e vens para o
serviço ?

0 empregada -Querido che-
íe, primeiro o dever, depois os
prazeres

86 88 86

Âlke e Adherbal f/lhinhos do
ar. João Pagani e d. Leonor
Oomea Peg*nl, commercien-

toe na vllla do Rio Pardo.
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Aspecto tomado por
oceaafio do easamen-
to do er. Manoel M. doe
Paaaoa, irmão do *r.
Cláudio Pastos, pro-
prietarlo do «Salão

Commercio», neata ei-

dade, com a aenhorita
Francitca de Souza,

amboe oepirito-santon-

eoa, na Estação Oawai-
do Cruz, no Díetricto

Federal.

DIZEM QUE:

Quanto menos se pensa, mas
se fala.

Os mentirosos necessitam de
muito bôa Memória.

A mulher é muito mais for-
te pelos seus sentimentos, que
por sua força :

O que se contenta com pou-
co, tem muito.

ro ob 8b

0 sr. Heitor Curtilo, com o
seu «Ford» reconstruído

nas officinas da agencia,
sob a direcção do dr.

Arthur Tibau, em S. Theresa.
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. fl nossa policia civil e o dp. Fernando Rabello [
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Dos actos elegantes db presidente Aristeu
Aguiar, esse espírito fie estheta que vae trán-
sformar a physionomia do Espirito Santo, um
se destacou pela justie^de que se. revestiu, qual
0 da conservação do dr. Fernando Kabello no
posto de chefe da nossa policia civil. Na ver
dade. o actual presidente soube premiar o ver
dadeiro mento. Porque o dr. Fernando RaVllo,
digo sem rebuços, organizou a nossa poli.ria

,'«;<j_fll fev
MM mm*.
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DR. FFRNANDO RABELLO
Delegado geral de Policia

brilhantemente! tornando-a perfeitamente apta
a satisfazer todas as agudas necessidades de
nossa terra.

Moço, inteligente, digno chefe de família,
ninguém mais que S< s. poderia desempenhar
as EuncçÕes do árduo posto em que se conser-
vaha já dois governos. Já dizia Stahi: «A po-
licia é o mais rico domínio da administração ;
o fim e os interesses da nossa existência hu-
mana lhe pertencem e constituem o objecto po-
sitivo de sua acçáo.» 0 seu papel, segundo foi
transcripto por Viveiros de Castro, em seu Oi-
reito Administrativo, do Código Francez, con-
siste era «manter a ordem publica,a liberdade,
a propriedade e a segurança individuaes » Dahi
a grande responsabilidade do mais alto cheJb
de um governo em nomear uma figura que a
dirija conscientemente. Mas o dr. Fernando Ra-
bello. bacharel estudioso, compenetrou se do
papel que ia desempenhar, e modelou a nossa

policia civil segundo os preceitos nuis rigoro
sos de uma organização perfeita Segundo ain
da Viveiros de Castro, a policia é essencial
mente preventiva devendo consequentemente
prever e evitar todos os íactos perturbadores
da ordem social. Neste ponto é que a acção do
dr. Pefnando Rabellò sé salienta de maneira
singular. S. s. cercou se rie um numero regular
de agentes esrrupulosos. que, innumeras vezes
teem demonstrado a sua perícia, evitando uma
serie grande de crimes. Eu ouço freqüentemente
se dizer : «Victoria nâo precisa de policia ; é
uma Cidade pacata, habitaria por um povo or-
deiro e inofensivo » E dizem isso, porque vêem
raramente registrados na cidade casos de per-
turb ição á ordem social. Mas, tomam por causa
o que é t ffoito. Na verdade, o nosso povo é or-
deiro,sendo, evidentemente, um façtòr da tran-
quilüdade em que vivemos. Mas, além de no
seu seio existirem alguns elementosxpouco escru-
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DR. ARLINOO FIGUEIREDO
1." Delegado auxiliar

pulosos. não nos deveremos esquecer dos adven*
ticios. Não se commettem crimes nesta cidade.
porque a nossa pi licia age muito consciente-
mente, exigindo credenciaes daquelles que aqui
aportam, prevendo para prevenir. P2ssa é que
é a única e verdadeira razão da doce paz, da
tranquillidade invejável, da absoluta segurança,
que nos cerca. Por isso mesmo a acção do dr.
Fernando Rabello nesse importante departa-
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EDGARD QUEIROZ DO VALLE
Chefe da 1 secçào

meti to tem merecido éncomíos desvaneccdorcs
(Lis auctnridadrs [)f liciáes mais graduadas da
policia de São Paulo. Rio e Minas. Como Io dc-
legado auxiliar está o activo dr. Arlindo Figuei-
redo. Superintende a 2a secçáo do expediente
o sr. Luiz Ormando Lopes Ribeiro. Como chefe
da Ia secçáo do expediente está o distineto e
brilhante moço Edgar Queiroz do Valie. jovem

LUIZ ARMANDO LOPES RIBEIRO
Chefe da Sfi secçào

já integrado na nossa sociedade.
Ksefèvendo esta pagina sobre a acçáo do

:lr. Feeffando Rabello na nossa policia civil, eu
presto,uma homenagem de admiração desinte.
ressada.e sincera a s. s., incançavel que é pelo
progresso de nossa terra.

. *

da ir o Leão.*T... ' $

>••• •«•••*••»• •???•?.

Registro amoroso
*

A mulher que se eleva e ensoberbece dian- v;

te do homem que a ama verdadeiramente, nâo
faz mais do que obedecer ás leis eommüns da
contradictoria e mvstica Natureza.

E' mui difíicil conquistar amando — porque
o êxito da conquista reside na perspicácia, se*
renidade e coragem —elementos que desappa-
recém com a presença do amor.

88

Náo c o pudor severo, nem o amor ao de-
ver que torna soberba uma mulher —mas sim o
alto apreço que tem á sua belleza.

88 88 83

Si possuímos uma bôa mulher e sabemos

apipechil-a —não poderemos conhecer a felicida
deJSem ella.

88 8o co

O grande escriptor francez Chateaubriand
e sua esposa comprehendtam que, para haver
felicidade em um casal, seriam necessárias mu-
tuas concessões.

Falando a alguém sobre este assumpto, dis-
se o escriptor: Eu só tenho fome, para jantar
ás 7 horas; Madante Chateaubriand não pode
jantar depois das 5. Ora, para que observemos
o excellente regimen das concessões mutuas—-
íicou estabelecido que jantaríamos todos os dias
ás 6 horas.

88 88 88

As nossas leis matrimoniaes sào táo exi-
gentes e severas que me levam a crer na pos-
sibilidade da subsistência do adultério postu-
mo, no casamento de uma viuva.

Donato

¦ nS ¦ ¦
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1VOVÃMENTE PfltRYNÉA MO AREOPAGO
Meus respeitáveis amigos Descmbargndo-

res Christiano Vieira e José Batalha:
Espero não levarão a mal que dê publicí-dade á nossa troca de idéas sobre o concurso

de belleza plástica que está sendo organizado
de aceordo com as leis da rnathematica.

Não reproduzirei a apologia do leio, embo-
ra reconhecendo que elle não é inferior ao beb
Io, a que, aliás, dá origem ; sem urn, náo have-
ria o outro.

n o r i o

fia aos troyanos de 676 (XX) e aos gregos de
386.000 homens.

Ef sabido que Santa Brigida pedia ardeu
temente a Deus que lhe afeiasse o rosto.

Náo entra, ainda, no objectivo deste, mui
lysar a opinião úo digno Desembargador Au
gusto Botelho, para quem é a belleza uma chi-
mera, tanto que, physiologicamente falando,
quanto mais bello, mais feio é o corpo.

Nada disto.

DOCE
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Residência de colonos.

Da escuridão é que surgem as pallidas es-
trellas e da lagarta é que nasce a iriada bor-
boleta.

E, si. porventura, miss 1 niverso adoptar o
darwinismo, terá de acceitar, como seu ascen-
dente, o feio macaco ou. em gráo mais remoto,
o imperceptível protoplasma

Náa trarei aqui a parte de nossa palestrarelativa aos males da belleza, com o clássico
exemplo, lembrado pelo iílustre Desembargador
Faria Santos, de Helena, que causou uma per

Tenhamos, por assentado, que ne»h4axna du-
vida haja sobre a belleza das candidatas ao pre-
mio de Galveston e que. si uma nova prima
dona Phrynéa apparecesse a lavar-lhes o rosto,
náo se reproduziria o caso da Beocia. O que
convém frisar é o irregular critério da belleza
por meio de mensurações anthropometricas.

Bem o disse Miguel Ângelo que o artista tem
o compasso nos olhos.

Mais do que as dimensões e as regros de
anatomia, phvsiologia e architectura estão os
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Carlos, fantasiiido de palhaço tuturista,
filhinho do casal Carmen José Gul-

maràes Peixoto.

olhos da porporçao a conhecerem os defeitos.
Não se pode desconhecer a necessidade da

anthropornçtria para o estudo dos animaes, sem
esquecer que a natureza despresa as linhas sy-
métricas. '

Mas não são susceptíveis de medidas a gra-
ça, o encanto, a vida, o movimento e a sedue-
çâo.

Demais, o dr. Primo tem razão em afíirmar
que ha fealdades que encantam e seduzem, ao
passo que bellezas se nos apresentam sob for-
mas insupportaveis.

Mesmo entre os homens Crotto Campagne,
na Itália; Coffroy e lbiy, na Inglaterra; HeUenb
c Becker, na Allemanha; e Lekuin na França,
nos proporcionariam o primeiro typo: do mesmo
modo que. do segundo, poderiam servir de
exemplo Absaláo. César Borgia e esse Darabas
que, pela sua formosura, chegou a ser ataman
e membro do Concelho, tornando se, também,
legendário em toda Ucrânia, pela sua antipa-
thica parvoice.

Platão, o divino, e Esopo eram feios e até
corcovados; Pope tinha as pernas tortas; Socra
teS, b. Vicente de Paulo, Mine. deStael, Syller
e Paulo de Tarso eram feios ; ao passo que o
mais bello imperador de Roma foi Heliogabalo.

Mas o que nâo achamos razoável é o cri-
ferio da mensuraçào.

Eu penso que/si, porventura, ao envei de
photographia OU pintura, alguém se lembrasse
de reproduzir, sob medidas, o Dezembargador
Jcsias, seria capaz de snhir uma figura mais
parecida, talvez, com u dr. Linhares.

Accresce que sempre me pareceu absurdo
querer regular a belleza hodierna pelos olhos
de Praxiteles ou Scopas. sem calcular a evolu-
çáo porque tem ^passado a cultura, os costumes,
as forças da natureza e,"até. as^modas.

O nosso preclaro corregedor também oonsi-
dera irregular o critério de querer se medir a
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O sr. ítalo Brasil Portinari, com-
mercJante em São Paulo.

belleza plástica, especialmente, sob o ponto de
vista de brasilidade, pela victoriosa estatua
grega. E os braços como iráo ser medidos ?

Si não houve ainda quem descobrisse a es-
thetica definitiva, mas, ao contrario, o bello
foi perdendo o seu caracter antigo de divino
e absoluto, como estabelecer-se o critério de
belleza absoluta V

Nâo é certo que ella varia de aeordo eom o
tempo e espaço ? Ainda hoje ha certa raça in*
diana, que considera o ideal de belleza nos den-
tes pretos.

Eu nâo entendo de arte, como os meus pre-
zados amigos. Dou lhes, porém, toda razão em
julgar quasi disparate a procura da personifica-
ção da belleza da mulher brasileira na estatua
de Yenus de Milo.

Saudares do velho amigo e admirador
Jurandyr de Oliveira.

i
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A Edade Media foi o reinado do maravi-

lhoso.
Por este tempo, Satanaz dava festas no eu-

me do Broken ás feiticeiras, que lá chegavam
pelos ares montadas em cabos de vassoura na
noite de Walpurgis ; Deus operava milagres sua-
ves, de páes transformados em rosas e os re-
negados celebravam á meia noite.missas negras.
com hóstias polluidas de sangue.

A alchimia transmutava os melaes, procu-rando a ptrdra philosophal. o elixir da longa vi-
da e a fonte de juventa ; a astrologia soletrava
nos céus os destinos humanos e a arte spagyrKca, tentando separar o puro do impuro, «purum
ab impuro segrigarc*. para operar com avirtu-
de remanescente «ut virtus remanens Operetur»
suscitava gênios desequilibrados, como Para-celso, que mandou queimar na praça publica os
escriptos aristocelicus e dava, no seu «Parami
mm, receitas para a fabricação j de homuncu.
los, seres portentosos, originados das cousas
contrarias e incongruentes, «e.v contrario et in
CÓtigruo» e capazes de gerar, na edade viril, as
madrdçoras e outros gênios semelhantes, dota-
dos de conhecimentos innatos e de faculdades
sobrehumanas.

Fui a época em que os demônios suecubos
e incubos tiveraram maior commercio com os
homens e as mulheres e também o período au-
reo das adivinhações e encantamentos.

Estas; ártes*nfio sâo contudo medievaes.
Vêm de longe. Refere o Tidmud que foram en-
sinadas pelos anjos ás filhas dos homens, quan-do aquelies acharam que estas eram Io lias.
creando a delicia ineffavel e monstruosa dos
amores angélicos e humanos.

Os judeus tinham escolas de prophetas e
conheciam as formulas kabalisticas. Os gregosouviam as sibyllas, que proferiam oráculos con.
vulsivos, torcendo-se sobre as suas tripodes. No
meio dos troyanos, vemos Cassandra, tomada de
espirito divino, fazendo adivinhações a que nin
guem dá credito. Os orientaes tinham pythoni!zas, que encantavam serpentes e os antigos ro-
manos tiravam augurios e auspícios, dos vôos
e das entranhas dos pássaros, escarrando paraconjurar as influencias más.

Entre estes, mais tarde, encontramos Plinio
um sábio, explicando as propriedades dos as-
trobolosf pedras dos magos, dos ananchitides,
pedras que attrahem os espíritos, e ensinando
a adivinhar, por meio de plantas, de machadi-
nhas e de ossos mettidos na bocea.

E' fora de duvida que as fórmulas têm po-
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Nosso conterrâneo, dr. Eustorgenio Schwab,
que acaba de concluir sou curso de Odon-
tofogia, no Rio de Jan*i'o, filho do dis-
tineto cavalheiro, cel. Virgílio Schwab,

negociante estabelecido no
Porto de Cariacica.

deres mysticos e secretos, pois a própria Egre-
ja as tem empregado sempre, nos exoretsmos
com que afugenta os demônios-mas ha je o seu
uso está reduzido a muito pouco, por causa da
incredulidade moderna.

A policia persegue os que praticam qual
quer magia, de modo que os encantamentos es
tão acantonados na roça, resumindo se ás ora-
çôes de benzedura de bicheira, espinhela cahi
da, carne quebrada e poucas mais.

Também as ha para que nâo nos falte di-
nheiro. Basta abrir a carteira na primeira tarde
de luanova, murmurando três vezes:

«Lua nova. lua nova.
Quando vieres para o mez,
Traze mais que desta vez.*

Ou então para benzer barata. Ahi o effeito,
é surprehendente. Aspergem se os cantos da ca-
sa com um ramo de vassourinha ou de tarari-
quim, rezando :

*De padre casado
Ninguém tenha do.
Te benzo, barata,
De uma banda só,

Náo escapa uma! Garanto-o.
Ceifo
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ARCA MODERNA
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4o Newton Ramos

[<T>

No transatlântica moderno 6 luxuoso

de minha juventude, ululu e vibra

uma infinita multidão de seres e de raças

A imaginação e o Pensamento

guiam no a estranhos tnundos fabulosos,
em buSCà desse fruta imaginário.

que OS homens chamam de felicidade.

N

De quando em quando^ qual da primeira arca,

partem alvas pombas $m procura do porto
do Ideal . . .

\'oa)n . . . voam » , e cm fim, exhaustas de tanto esforço,

sem nada haver encontrado tentam a volta ...

Mas é já impossível , a Imaginação

e o Pensamento voam demais. . ,

/: uma a uma tombam na imperturbável

immensidão do Nada . *;;

0% alvas pombas ! — minhas ilhtsões . . .
w4&&
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^-Sr^-T Da minha juventude o parque refi.-ido. i^^^^ »'
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Sonhador e infeliz atravessei cantando
Da minha juventude o parque refl*»ido.
E h«.jf que o meu eabello, aos poucos, vae nevando.
E h j<* que se avMluma a lembrança do que é ido.

"Am

HBBrrnfrn.A\.A\/A\/A\/A\/A\
SBB^Jfflu U U U UT—r^—**—Ja>—ãm-—Ib—il. Ji- /._. II i

IVn-o que fnelh r fôr*i oiitrpra and.ir chorando
I',«r.i ag r., lemb' <r, nuio s« rri*.. e um gemido,
A luta em que viv» u nunh\dma m»va. quando
Ao sopro de paixões tive o peito aquecido ..

Sonhador de outros tempos, hf»je curto a saudade,
A amargura fugaz de haver perdido em sonhos
O tempo mais feliz da minha mocidade...

De haver perdido o amor das mulheres na vida,
Para contar somente em meus versos tristonhos
A mortal pallidez da minh*alma ferida...
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A Importe nte fazenda da firma Emílio Holz <t Irmão, no município
de Itaguaeeú, neste Estado. t, y>

mmmmmmumi 
' / ¦iii_il_l_MT"

fc^fl flflttk

fl |^_^r_| fl

^¦B^aflfl. flflfl_^A»^B flflfll' •-kflflflfll

Bfl U B^^Bflr flfl^*?I$^B I ^flfl^^^^flfl^^
ífl WmWM^ÍÊSmm\m ¦ mmmWÊÈLm flflflfl!

Bflfl<*"' fl 'avflflflfl-TflflláflflH
¦¦¦-á-flflflflflfl^ hr ^^1 aB WflflflflflflflH fl¦¦%*-¦_ p.f *?¦ 11|flf^B 1 fl K*_a ¦ I flm-ISM* fl ak.%. B fl BB

MM. ' "-A '.'^1 ¦¦¦¦¦»_ ^^B flflfl ' ^flfl flflB

fl iBKp-ÍBflfll'- fl mfLí» M';''^_LÜ fllBÉ^il«lJflB,€lf# i^à flfl
^^¦«ÇH^Rí-KaK^flflfllflflfll,-!^ '-flflfll «¦¦¦ «a_y*-í!^'»5R-V .. '-flfl_"^flflflflm '"^aflflflflflflflflflflfll-f.^^:« ;fl-Uy HR *m 1 S¦ «X* < flfl fl ¦'Ia , IA ¦ BI IkIII kÍ i im

B^^fl^^^flflW I Hí I I afl fl
¦ «BP^^B fll Bai?*»- _flfl*afl_fl_lfl-^|^| ác. '--- .;;h^e.__^_H .^KaH-.9r;>' ' BB IVflflV-áBfl

BB B"^ MWmMMWA t»"'- BHTI
¦fffl^-' H flfltf:'"' - flBflflfl lièc ' ^flU^ ^flflflflflflflflflflH

¦¦¦1 BaB' efl BC^1 - - '^Hfl_fl_^fl
¦¦¦¦¦kftW..^__-__LA^j flflflflfll B^' -'.'.": jflHw^l

ECOS 00 CARNAVAL

Senhorinhas N/nlta Nunes
Alves, filha do dr. Joio Ber-
nardlno Alves, e Edith Nunee
Firme, fantasiadas no ultime
Carnaval, em Juiz de Fora.
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Martha e Marly Vianna, fi-
Ihinhos do ar. Theotonio

Vianna.

Um palhaço futurista que
não sabe ainda... quantee

annee tem de circo.
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ali PeSSÔ? í8 8Crra POra reC"bercm COflJa maior pompa d João Ncry c 8üa comj(jva
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entâ^ W^do hospeda Io na resiciência do vigário* #
0 grande edifício, onde vivíamos eu, o pa-

adorna:» 
h° 

kC, T8 V<Üha COZinheira' Wadornado e mobiliado convenientemente.
Em dia, de que me náo recordo, do mez dejunho, a commissáo receptora teve aviso de Victona da partida do bispo.

Muitos cavalleiros foram esperai o em Cam-pinho.
A chuvinha miúda, que cahia, náo impediua formação de um grande prestito, represem

l«ro.0h 
°h qUG ° municiPio se"«"o tinha de maisescolhido em pessoas.

O professor Loureiro compareceu com duasalas de alunos do seu curso secundário, can-tando hinos sacros.
Lacrimejando e tossindo, eu entrei na pro-assáo. que foi receber o bispo em Caçaria.no fim da cidade.
A' tardinha ouvimos espoucar de foguetes

br»nrT ,P°T ^^'^ $ ^^ de &Uarda P<
dia mn.a 

,aP, ° 
KC 

flÜaS 'argaS' cav%*ndo né-dia mula castanha. .,
Os padres, que o acompanhavam, vestiam-se da mesma maneira, apenas dif-rentes nacôrApe.aram na casa do sr. Manoel Vieira'onde mudaram de vestes.
Ao sair. o.bispo foi conduzido sob o palioen,o'rar0zcissâo'para a **• ™d°
Terminadas as ceremonias, o bispo e os

ESTVC 
reC°,heram a ^sidencia do pe. Agos-tmho. Houve banquete.

Acompanhavam d. Nery: Pe. Octavio Cha-gas, seu secretario; pe. Samuel Fragoso, mes-
ÍZ«íe • ceremon,as e {«-ei Mariano. visitadoragostiniano.

Tive bôa impressão do bispo.
Fisionomia agradável, moreno, altura regu-ar robusto, harmonia vocal, diçâo clara, car-regando um pouquinho nos agudos.
Despido de íormalismos.

Vendose-o pela primeira vez, inspirava con-fiança e simpatia.
&¦ Na manhã seguinte, pe. Agostinho levou meá presença de d. João.

(REMlNISChl.XCfAS)
2*. Parte

>.¦

.J\.-hxroo. sr. este 6Jo, menino que deseja es-tildar teologia. Ele e Salon vão comigo.
O bispo fitou me* apertando as palpebras.-Solon > Ah! esse sim! Vái auxiliar muitonos serviços. Já o conheço... .
Mas, esse menino parece doente I...

Ele vái lhe dar trabalho, pe. Agostinho I-Lhe hei dito, exmo. sr., pero elo non fica.fcs temôso como uma piédra!-...e suponho-preseguiu o bispo-que eleestá atacado de inlluenza.
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pa»»m a 28 do corronts, fllhlnhm ao nossoAmigo, *r. J. Borgos, «stlmado alfaia-
te nesta capital.

Leve-o ao pe. Octavio para da-lhe algumremédio. h
Fui aonde estava o pe. Octavio.
Era este quasi menino.
Magro, pequena estatura, busto curvado

para a frente, pálido, nariz recurvo. olhos cia-ros, sizudo...
Pelo queixo apenas uns esparsos fios debarba.
Pareceu me muito franco e sincero.
Pe. Octavio abriu uma botica homeopática.

J
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Senhorita Nalr Calmon de Albuquerque,
ultimamente diplomada cem d stinctas notas

pela Academia do Commercio do Rio de Ja-
neiro e primogênita do nosso amigo, sr.

Sérgio de Albuquerque, graduado luncciona-
rio do Instituto do Café de S. Paulo.

e dela retirou um vidro, c entregou o ao pe.
Agostinho, dando as indicações.

Recomendava que me fizesse transpirar, c

que nâo me deixasse apanhar umidade.
Precisava ficar cie cama* E a viagem?
Submeter me ao tratamento no leito, era

renunciar a viagem ao norte.
E eu que náo queria ficar I
D'itei-me somente enquanto pc Agostinho

estava â vista.
Logo que ele se retirou, saltei o fui ver o

crisma.
Quando ele me viu. hcou iulo.
-Chiquito de mis pecáo! saliste dela cama,

caramba! resmungou na igreja.
—Já suei muito; agora estou são.
Saindo da Serra, saro só com a mudança

dos are$.
-Puedes hacer lo qui quieras; más non

* iiras .
-ü' sr. não quer que eu seja padre ?

— I qui tiene éso ?
—Se ficar volto para a lavoura, e meu pai

não consente que seja padre.

iasiis»i

Padre Agostinho se enternecia toda vez que
eu lhe falava assim...

Escreveu para Nova Almeida, pedindo con-

tluçáo para a comitiva do bispo.
I). João não precisava, pois tinha sua mon*

taria.
No dia designado para a partida, chegaram

sete animaes selados. Eles eram seis.

D» João viu os da sacada.
-Pe. Agostinho, quantas pessoas vAo ?

—Sicte, exmo. sr.
D. Nery*fitòú me:—Este menino sempre vái ?

-No fica nin qui lo arrebente los perros1
O bispo sorriu, contrafeito, e nada mais

objectou.
Após o almoço, d. Joâ. montou primeiro!

depois os padres, Solon. Gregúrio, cozinheiro

que o bispo levou de Victoiia, e eu por ultimo.
Os dois- Solon e Gregório - mofavam de

mim. Era intrusu; que fazer?
Parti, olhando para trás. esperando a todo

momento ter que voltar, obrigado pelo «velho»

pe. Agostinho, ou pelo bispo.
Respirei, quando nâo divisava as ultimas

casas.
Desejava viajar, instruir-me, e na Serra

me barravam o intento.
Doente de inllucnza. com a perna meio

cilemaió-ia ainda do veneno da cobra, montado

num cavalo abaixo muitos zeros de Rossinante.

apupado pelos companheiros, sem um amparo

contra a chuva, assim mesmo eu seguia feliz I

Umas vezes o cavalo escorregava na lama;

outras re. folegava, sem poder vencer as subi-

das, e eu tudo supportava pacientemente.
Ia sempre distanciado de todos.

Quando cheguei a Nova Almeida, já nin-

guem contava comigo.
0 pe. Agostinho arranjara um homem para

sahir a minha procura.
Julgavam me perdido na mata, ou cahido

no caminho com febre.

Arnulphe Novo*

•*»...¦..

Cônsul dos Pai zes Baixos
_m_u| [[||r . , nr >w«wwww

O dr. Alcides Guimarães teve a gentileza de

nos participar que está exercendo as funeções
de Cônsul dos Paizes Baixos, .neste Estado.

Agradecemos-lhe a communicaçào, fazendo
votos para que, nesse* cargo, possa .tornar mai-
ores as relações amistosas e commerciaes entre
aquelle. paiz e o nosso.
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lormidaMc porta gaúcho, mucrto cn Ia revolu-
tíon, a Io* 22 ftfloi de edad.

Tra dure ia* y adaptaciôn «Jr su celebre poesia•Doai Almas-, por r\ r--criplor eapafiol Josc Vicrnt
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OI,!... tu que vier,es de lejos; oi, tu q„e vintes cansada!
Entrai Sobre este techo encontrards ternuras;
Vo nunca fui amado y vivo de amarguras....
Tú vives solita siempre.y nunca fniste amada!

La niéve anda blanqueando Iradamente Ia ensenada
Y mi alcoba tiene ia tupides de un armino...
Entra ! Espera ai menos ,/ue Ias curvas dcl cambioSe baüen en ei esplendor nuciente de Ia alborada !

Y maãuna, citando Ia luz dei s,d brille radiosa;
Guando Ia senda nivea con su calor destruya,
Podrds partir de nuevôt Oh Nonada hermosa !
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Va no quedaré tan solo. ni irás tan sombria,
lia de quedat comigo una saudade tuya...
Has de íievar contigo una saudade mia! ..
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Onde Encontrar Esto Nome
Quando lhe for offerecido um Pneu ou
outro qualquer produeto Goodyear, pode
estar certo de que o revendedor que o
faz, está procurando a sua satisfação.
Elle procura em si um patrono. Elle pro-
cura augmentar o seu commercio pres-
tando-lhe o melhor serviço possível.
Goodyear selecciona revendedores deste
typo para os seus produetos.
Os revendedores de Goodyear conhecem
os produetos Goodyear e confiam nelles.
Se procura um pneu vá á revendedora
Goodyear. Encontrando q nome-GOOD-
YEAR — pode comprar sèm hesitação e
com segurança.
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PRESIDENTES DE ESTADO, SENADORES, DEPUTADOS, MA-
M*W«r(iíl MfíWIMM i"»,l*i'»t I .:»-¦ * -.'.vir. ;

GISTRADOS, EDUCADORES, CAPITALISTAS, LITERATOS,
mmnm*?WfBmtmm

E OUTRAS PERSONALIDADES DESSA CATEGORIA.
h mmtm.**& ¦=** .>f*~«.*m*v-

ENTREVISTADOS PELA «VIDA CAPICHABA».
2,*] enlre\ Ist^à

(Sonhorita Yara Guimarães)

f,* i Foi assim, com essa epigraphe empolgante,
que annunciámos, ha poucas semanas, a publi*
cação de entrevistas, obtidas de vultos do maior
prestigio e relevo no BCenãrio da vida nacional

E, agora, vimos cumprir nossa promessa:
entrevistando, sob a forma de questionado, os
estudantes das nossas escolas secundarias. El-
les serão, amanhã. 03 chefes, os mentores, os
grandes artistas, personagens eminentes do Bra-
sil, cuja grandeza avulíará sob o impulso da
intelligencia, da cultura e do patriotismo d cs*
ses seus filhos.

ar Rogamos que se rospoite a mani-
festaçâo de personalidade dos es-

tudanies, deixando - lhes plena liberdade
nas respostas aos itens de nossa enquê-
te Dar-lhes respostas feitas, para copiarem,
sorá obrlgal-os a mentir, emprestando-lhes
sentimentos, que, de certo, não torâo.

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

Eaporamos que os alumnos de nossas escolas secundarias nos manderrfsuas respostas.

s QUESTIONÁRIO

1
2

4

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 as qualidades que mais aprecia

nos seus coliegas?
—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, inteiii-
gencia ou riqueza ?

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, gostaria de

viver na cidade ou na roça ? Por que ?
lo-Qual a ílòr, a cor, o instrumento musical,

o exercido physico, o alimento e o animal que
prefere ?

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

18—Deseja viajar? Para aonde?
RESPOSTAS

- --Vara.
—-Em Victoria, (Estado do Espirito Santo)*
—Muito! Porque é indígena, genuinamen-

te brasileiro.

—A idade nâo importa. Estudo no Gym-
nasio do Espirito Santo e na Escola Normal.

—Viajar todo o Brasil para conhecebo com
todas as suas bellezas.

—O de um bom livro.
—A honra, a fidelidade e a perseveronçai

qtie formam a base de um bom caracter.
0 —Que todos nósjpodemos fazei-a, pois a

felicidade nasce úa ausência de ambições e
egoísmo.

9 —Procuro me educar e me instruir parat
desse modo, melhor a poder servir.

10—D. Pedro \l, Barão do Rio Branco, Kuy
Barbosa, Maria Ortiz e Soror Angélica.

11—intelligencia. Porque a segurança das
Pátrias depende da intelligencia dos seus cida-
dãos, como disse Bilae.

12—Sim.
13—0 Livro e a America, de Castro Alves.
14 — 0 Guarany, de Carlos Gomes, porque

foi inspirado pela saudade da Pátria.
15—Na cidade. Para acompanhar o progres-

so da humanidade e a luz da civilização.
16 — 0 lírio, por ser o symbolo da pureza ;

branca, a còr da innocencia ; o violino; equita-
çáo; todo aquelle que fizer engordar; o cão,
pela sua finalidade.

17 — Psyehoiogia.— Mathematica.
18— Sim. Primeiro em jtodo V Brasil, depois

para o Japão, afim de conhecH-o com o seu cor-
tejo de originalidades.

:i
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Perfumarlaa, Calçados,
Fazendas, Armarinho,

Roupas.

BUMIl fl ___ff____FbO
Cuhíi IVametalla

de F_ PA V L O

Chapóos de sol e de
cabeça, etc.

Preços razoáveis

Succcssor de NAHETAÜLA, PAUbO & IRMÃO
Rua Jcronymo Monteiro, 1 e '> --CAIXA, 3Ô52 — Victoria — Èst do Esp« Santo
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Café Globo
«BMtaM-MiHMwaH«NMia*MHMMH»^WMMa*^ MffMMHMMMMMfei __HH__H_BM|HBMNMNHM MM AÉBÉMBfl*""'"  IflBBBB mià "" iil»i il i

KUA JERONYMO MONTEIRO, «9
Duque do (uitai, 40 - V. postal. 37 12

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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2 Estes poderosos preparados sâo vendidos na %

0 único preparado ai*'* hoje conhecido para combater e
ex terminar por completo a C&Spfi, evitar n queda do oi*

bailo e combater toda c qualquer moléstia do couro
cahelludo.

ÓLEO PRIMOR
() melhor paia tmaciar e dar brilho no eabello, de per-
fume finíssimo c agradável, rivalizando rom ojj similares

estrangeiros, nSo sendo o mais caro.

5 Perfumaria FLOR DA AMERICA
Rua Duque de Caxias, 27

VICTORIA
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COMPANHIA ThiHl.lTORlAL.
Capi/al : 3.4G0:000$000

Sede : COLLATINA - ]B_ E SANTO
*m«ll«*IM_>«

Proprietária dos fertilíssymos terrenos do valle do Rio Doce, dotados
de maravilhosa riqueza de madeiras, servidos pela E. P. Victoria a
Minas, a 6 horas da capital do Estado, e também dos valiosos terre-
nos do Caparão, no miinicipio 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 \)ianna e lldefonso FJritto
• *

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

EM CASTELLO: ARCHILÁO VIVACQUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

|Pillill.i|«!IPIPIItíllIlPill^ líílPlIllíIPilillllPiliSPillIlIPlIllIPlIlPIlllFilí

Vida Capichaba», no gênero, ò o periódico de maior tiragem e circulação no
Estado do Espirito Santo.
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no afíírroai perfeito dum grande espírito que já
se foi — Sylvio komero,

Os sociólogos de gabinete, organizadores
rie typos e curvas fie evolução social, sem sahir
do âmbito estreito de suas theorias e do circulo
demasiadamente pequeno do quarto de estudo,
já proclamaram uma vez qu<A nas ten as de
Santa Cruz seria inteiramente impossível er*
Kuer uma civilização, dado o numero extraordi
nario de gente de cor. Entretanto, nós aqui es
tamos.de pé, orgulhosa e ostensivamente, apre
sentando esplendido panthenn de progresso, de
adeantamento, de evolver, no qual uma das
mais rijas oolumnas, das que se avaníajam mais
em arabescos e capiteis, em florações e symho
Io de trabalho, de labuta, de suor, tem a colo-
rnção escurado ébanOi porque 6 o braço hercu*
leo do negro.

Sem o negro, o Brasil— e eu só me refiro
ao Brasil independente- não poderia ter conse-
guido tio rápido progredir, visto que foi elle
em todo tempo do Império, quando escravo, a
mão que lavrava a terra, que lhe lançava a se-
mente e colhia o fruto, que movia os engenhos
e navegava os rios. Hoje, ao lado e ao par do
branco, e elle uma alavanca poderosíssima de
civilização, guiando vehiculos, transportando
cargas, britando pedras, erguendo ed.ftcios, agi
tando madeiras, fornecendo energia aos trens
e aos navios, contribuindo para as forças miii-
tares em abastada proporção. Aberto diante de
suas vistas e de suas aspirações o terreno da
cultura, da illustração, da Intelectualidade, elle
marcha por ahi, infdtrando-.se e destacando se
na vida literária, artística e scientifka do paiz.

Kssa, por assim dizrr, a influencia male-
rial, si não quizeimos fazer entrar ahi, á conta
desse materialismo influeneiador, as alterações
trazidas ã língua portugueza de cá do Atlântico
modificação do léxico, com a sobrevinda, o in*
cremento de palavras novas, mutações de syn-
taxe, uma deltas profunda, visceral, intensa e
victotaosa no Hngu tj ir cornfrmm, que é o iniciar
se, aqui. a phrase com o pronome oblíquo.

Essa é, aliás, a questão eternamente deba-
tida pelos grammaticos e... gramraatiqueiros, do
Brasil e de Portugal.

A influencia do negro se estende e se faz
notar, também profundamente, na ethica, na
moral, na consciência do povo. Elle vitalizou até
nós grande parte de suas superstições, de seus
temores, com o credo religioso que possuíamfetichlsta, com a magia do feitiço, com o mau
e o castigo do cangerè. O seu modo de vêr as
coisas, os seres, a vida, em perpetua admira-
çâo, em tom sempre exdamatorio e admirativo
tendendo ao abuso, procurando o exaggero,
deixou em nós larga semente. Üs seus cânticos
e as suas toadas, ora enlanguescentes como
meio dia dos trópicos, ora, nas explosões do
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<*amba, movimentadas e ruidosas como tarde
de faria e trovoada, impregnaram se em nds, efizeram-nos unidos nos accordes de suas rnusi-
cas. Sobretudo no amor ao samba, a sua mu*sica por excellencia.

O Carnaval de Veneza de Nice, de Monte(-arlo... Nâo acreditem nesses cartazes de pro-
pagandaí

Carnaval é a dobadoura desenfreada doriso, do som, do canto, é a loucura nos gestosnos olhos, no agir, insensatez no falar, e a in
tnnidade abusiva dos corpos no vae-vem dosempurrões, é a musica que agita e endoideceos espirltos, entre a mesclagem de perfume deIU2, de cor. Carnaval é. acima dr tudo isso osamba l

Carnaval éo sambai E' preciso que se te-nha assistido a essa festa no Rio para que secornprehenda essa verdade. O samba creous.-
para os folguedos do Momo. como um repiquetriste e dolente dos sinos, em soluço, para aSemana Santa. Nasceu para alegria estouraria
desses dias, como o espoucar de foguetões e
morteírcs,em festa, para as romarias.

O negro nAo é somente o elemento organi-
zador dos cordões e dos blocos, dos grupos edos ranchos, ricos de fantasia, admiráveis deevolução, numa harmonia de cores e magnifi-
cencia de enredo, que desfilam pela capital
nesses três dias. Eile é também, e sobretudo
elle é isso ! leitor amigo, o creador dessa mu-
sica e desse canto que pertence a nós todos
que nos approxima e une, que entoamos, nóstodos, aos berros e aoi semi-tons, durante osfolguedos carnavalescos.

*
Ella é que nos deu a alma «Io nosso Car-naval.
Por isso. quando o triduo da Folia cessade todo. e na madrugada da quarta-feira deCinzas somoolentos, recolhem se os últimos

mascarados, parece que um gênio estranho quetoma a forma duma rajada de vento ergue os
confettís de variegadas cores cabidos no as-
phaito das avenidas, eleva-os no ar, aos rodo-
pios. e depois, como attendendo a um toque
myaterioso. desconhecido, fal os dançar numa
sarabanda de colorido, aos revoluteios, aos re-
melexos e gingos, o ultimo, 0 derradeiro sam-
ba do Carnaval que morreu.»

Ahi está uma bella pagina de Lúcio. Ou-
tros a commentem. Eu contentome em sabo-
real a. Nâo sou propheta, mas estou inclinado a
crer que, num futuro bem próximo, teremos onome fulgurante de um «novo», Quem, aos de*
zenove annos, escreve assim, faz jus a todos
os applausos da critica e do publico.

•Chronicas e Chronicos» é. portanto, umlivro
destinado a um grande êxito de livrara.

Zpaminondoe Martins
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Pharmacia e Drogaria «POPULAR»
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G. ROUBACH & Cia.
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Importação
directa das
melhores fa-

bricas
estrangeiras

Perlamarías finas, instrumental cirúrgico
e escolhidos objectos de toacador

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

ponto do Estado

Preços sem competência na sua
secção de varejo

Deposito per-
manente de

todos
os artigos

de seu ramo

(ommlssftes — Representações — ConsIgnaçAes
Rua 1o de Março, n. 20 - Victoria—E. E. Santo
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Exma. :

Temos a honra de chimir a attençáo de V. Exa.

para o preparado AOUA RABELLO, cuja acçáo antíse-

ptica e emoliente, balsamica e anesthesica, o colloca
entre os artigos do primeira ordem para o «toucador»

mais elegante e caprichoso. Em loçòes sobre a nuca,
após o corte do cabello, para o rosto, regiòei exilarei
e cuidados íntimos, a Água Rabello é verdadeiramente
uma preciosidade.

O seu cheiro é agradável, Náo mancha os tecidos
nem a pelle. Este artigo pode ser usado puro, ou com
água fervida, quente ou fria.

AGENTES DEPOSITÁRIOS:

Cia. Nelluriieitis e Balneário le Cambunt s. II.
5ecçào de Representações : Rua D. Monteiro, 26 — Phone, 384

Caixa postal, 3757—VICTORIA —E. E. Santo

***#***<****££**?****

Armazém Ferragens grossas *
nor alacado.£ de seccose molhados

%
%i Especialista e Importador de aguardente, álcool e larque em alta escala.

Endereço tcleg.: 30DALLA — Caixa postal, 3961 — Telephone, 315

Doão Dalla n*

*
re
re

VICTORIA— Estudo do Espirito Santo gí Rua !• de Mraço, 12
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«Fiat homo*! disse Deus e desse «fiau sur*
íu o homem cercado de todo esplendor, grarv

deza e poder. Foi lhe entregue o Paraíso ter-
restre para que tivesse o mais completo domi*
nio entre os demais seres c nada lhe faltasse.

Faço-te a minha semelhança-terás portanto
domínio illimitado sobre a .terra. No mar os
peixes, na terra os animaes, assim como as aves
nas alturas, tudo te obedecerá, Porém, de todo
poder que te dou laço rcsiiirçáo de um apenas :
prolnbo-te de cometes 0 fruto que te mostro, sob
pena de soffrcres os maiores castigos sobre a
terra-assim falou Deus a ÁdáO, quando fez lhe
entrega do Paraizo,

Adão entrou na posse de seus (Ilimitados
domínios — tudo obedecia ao seu menor gesto
— cousa alguma lhe faltava,

Adão, no entretanto, considerava aquella sb
tuaçfio um tanto esquerda; entendia elle que o
fruto prohibido encerrava uma qualquer cousa
de extraordinário, motiva por que, da hesitação
em hesitação, foi aos pouco vencendo o receio,
que o dominava.

Era humano c nessa qualidade iria dar o
exemplo da desobediência, buscando conhecer
0 ignoto—e assim, sem mais aquella, comeu o
fruto que lhe havia de proporcinar os mais
rudes tormentos assim como á sua geração fu-
tura.

Arrependeu se do que fizera, pois o fruto
era talvez o peíor que existia no Paraizo e as-
sim, acabrunhado c pensativo, vagou pelos jar-
díns do Éden até o momento em que ouviu a
voz de Deus, que o chamava á ordem: «Que
fizeste Adão ? Pequei Senhor: respondeu tre-
mulo de susto.»

Sinto já O peso de meu castigo; tudo foge
espavoiido á minha presença; a terra foge-me
aos pés; vejo, senhor, ante mim, barathros tre-
mendos I

Perdoae-me 1 Perdoacme! gritava sem con-
solo.

Deus com sua Infinita misericórdia compa-
dcecu-se do sofrimento de seu filho, mas casti-
galo era mister e disse: em parte perdoarei
tua falta; soçega, Dar-te-hei uma apenas que
sob disfarce de felicidade veja seu eterno sof-
irimenio; tomaras fel disfarçado em nectar su-
blime; não pensarás em ti. pois o castigo que
te dou náo ha de deixar tempo para pensares
noutra cousa; esbordoarás e ate mesmo mata*
rás teu próprio filho por causa delle-— emfim,
não terás repouso. Assim falando, fez com que
Adão adormecesse e, emquanto isso, creou a
mulher — e despertando*©, em seguida, entregou-
a dizendo: «Eis ahi o teu castigo!..,»

Henrique Multe r

í!!
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Germano Gerhardí
IM— ——~—.«¦ ¦ '«

Livraria

Papelaria

Typographia

Artigos denfaríos

Armas e Munições

Filtros e Cutelaria

Vlctrolas e discos

Material photographico

Instrumentos de musica

Artigos para presentes

Rua Jeronymo Monteiro, 21

VICTORIA
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Harmonia...
Para o amigo f:ranciso Gomes,

ouvindo victrola em sua residência,

Silencio. A tarde c bella. A terra se recama
de ouro e de luz do Sol que se váe embora !

Eial no espaço ccôa e voz branda c sonora
de alguém que ao doce amor aeompaixâo implora;

Geme a guitarra, (ieme o coração nesta hora...
A alma humana se esváe no pranto que derrama!
Ora o tienio é feroz como o mar que alto bran.a,

Ora é luz, óra é paz, (pie tudo aclara e infhmmal

Vibra o som.JTambem vibra a aórta meiga e seu-
[ sivel

do coração do poeta, impávido, sereno,
como de harpas do Céu ás máos dos immortais!

E morre além a vóz... e morre indeíensivel...
Aqui, o seu prazer. Ali, seus muitos ais í

Harmonia, és amor, és riqueza, és veneno I

Alfredo Mignae.
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Leia e faça corn que seus
amigos e conhecidos assi- i

| gnem também a «Vida Capichaba», por-
I que, desse modo, nos auxiliará na propa- !

ganda do Estado. =«i»m^5-£*áW^m»60m ¦¦ ¦ *«:.»..í»..-~iw»*—i^WI»^«Wtt-*
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AU BON MARCHF'4ÍíBL—£

FAZENDAS. ARMARINHO
IL PERFUMARIAS

POR ATACADO K A VAKH.I

Preços sem competidores
,i(i. hb , *Hf. "?• fla*- *

M. Ibrahim & Filhos
RUA JERONYMO MONTEIRO,T6

ESQUINA DA PRAÇA 8 DE SETEMBRO
Caixa postal 3S03

End. lelecjraplrlco .BRAHIN
VICTORIA ^ife E. SANTO
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As revistas, supplantando jornaes e livros, são,
hojo, no tumulto vsioz da vida moderna, o ideal

em maíeria de publicidade.
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BRÚZZI A OTA. |
Successores da GOMES t& BR0ZZ1

FABRICAÇÃO DE VINAGRES, LICORES, XAROPES, f
VINHOS DE FRUCTAS |

e srua congêneres pelo» prorr*s*o n;iis iivgíeoico^ |
Comnsercio em urosHo «Ir AòUARDENTE E ÁLCOOL j_

Orsnde premia n.i Exposição internacional de Centenário de |1922 o diploma dc honra do Instituto Agrícola Brasileiro
TELEPHONE, 110 - CAIXA POSTAL, 3835

End. teiegraphtco: DI3TILLAÇAO — CodJgoj RIBEIRO
«
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Bichará & Saadé
Completo sòrtimento dê fazendas, modas, per

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

Preços razoáveis

R. 3ER0NVM0 MONTEIRO, 9 -ViCTí )R1A
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Confecções esmeradas

Alfano & Argêo
Enh-ada : Praça 8 de Setembro, 33

Rua Duque de Caxias, 36
Preços especiaes para collegíaes e militares

Direecãi lis próprios donos, vie vieram eiprsssaiÊ ío i, para lei servir as m desta Capíi

E' a Alfaiataria que deve ser
procurada por todas as pes-
soas de bom gosto. E' a casa
quo dispõe de maior sortimen-
tos das ultimas novidades de

= brins e casemiras, nacionaes
e estrangeiras.

1
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SENHORAS
NÃO IMPORTA A VOSSA IDADE

I ¦ ¦> ¦ IW

Se soffrri^ u$ac ás vossos refeições um pequeno cálice do acreditado
e saboroso

ELIXIR DAS DAMAS
£' o medicamento mais etfica2 para combater e evitar todas as moles-

tias do ütero e Ovarios, Colicas Uterinas, Hcmorrhagios durante a rncnsiruaçôo,
falta de regras, Mensfruaçâo exagerada, Corrimentos, Cafhanros Uferinos, Piores
Brancas, cte.

ELIXIR DAS DAMAS
E' ainda um agente therapeutico de acçâo eneryica e segura, que, ae-

tuando sobre os intestinos, regulariza suas funeções.
A' VENDA EM TODAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Únicos distribuidores : MARTINS LIBERATO A C.
RUA SENHOR nos PASSOS. N. 3

CAIXA POSTAI., 2147 - RIO »F JANEIRO
r-M%s
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CHRONICA TRISTE...
ccSou um incomprobendido... Confesso, since*

ramente. A's vezes rio de mim mesmo. Rio do
meu gênio esquisito, do meu espirito de senti-
mentalisía. Certa vez,um moro louro, de cabe!
los longos e olhos grandes, perguntou me por
que eu adoptava a solitude em que vivo! Não
pude responder. Achei que o silencio era uma
resposta satisiactoria... Pedi lhe desculpas c elle
partiu sorrindo... Passaram dias... meses... an-
nos e agora uma alma feminina preoecupa-se
com a minha tristeza indizivel. Perguntou do
meu amor pelas mulheres. Náo consegui res-
ponder. Não consigo. Nâo conseguirei. Em
matéria de amor, nada posso adeantar. Gosto
das mulheres. De todas, porém amai as, nâo.
üutrora amei e fui iníeli/,... Náo consegui com-
prehender a mulher a quem dediquei o meu
affecto. A mulher mystlca, perfeitamente mys-
teriosa. Estudei-a por longo espaço de tempo.
e notei que ella tinha nos olhos a febre da pai-
xáo, na alma o vinculo das virtudes e no cora-
çâo o amor que me devotou-, Entretanto, não
pude comprehendel a. Tinha um gênio expan
sivo, demasiadamente alegre e eu, alma roman-
tica... Perfeito paradoxo ! Resolvi, então, pôr
termo a esse amor incomprehendido. Numa ear-
ta, onde n penna disse o que senti» onde as ps
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lavras eram dores e as phrases eram lagrimas
desfiz para sempre o nosso longo romance dr
affectos, E data dahi essa tristeza intermina-
vel... Sou um sentimentalista, disto bem o sei.
Mas nem todos os sentimentalistas sAo tristes.
Tristezas nAo pagam dividas, diz um velho proverbio popular Eu ate sei me comprehender
Sei apenas que sou um triste com physionomia
de descrente... Ura eterno inoomprehendido...

ídwaldo Ca/men.
Et _l * ¦ «¦¦ T.ss
%
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PREÇOS EXCEPCIONABS PARA

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

GRANDE SÜRTIMENTO EM

lindas roüpinhas para creanças

OS MELHORES ARTIGOS
OS MÍNIMOS PREÇOS

Rija .leronyrrço Monteiro. 79—Ulçforia
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FLATULEMCIAS
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^/?__ MATAR O TEMPO (Conclusão)
cia publica para o abastecimento dágua da for-
mosa capital, no governo do presidente Canpos
Salles; ter sido um dofl fundadores da Escola
Polytechnica de S. Paulo, seu primeiro secre-
tario e lente cathedratico; merecendo uma ho-
menagem dessa mesma Escola A sua memória,
cm quanto eu somente vivo para matar o tem-
po, saudoso do meu Irmôo companheiro, falle-
cido na idade de trinta e seis annos, apenas,
após sua segunda viagem de recreio e de es-
tudos ao velho Continente*

O desembargador amigo, se nâo tem viaja.
do tanto, cm todo caso tem vivido mais e as-
sim noutro ramo de actividade humana, tam.
bem nflo pode se queixar da sorte porque sem
falar do doutor de bórla e capell. ; do leme ca-
thedratico; tX ministro e presidente do Tnbu-
nal Espirito Santense; do jurista de fama; escri-
ptor de mérito; a sua maior gloria, pode ser
resumida assim: foi o primeiro governador do
Estado, após a proclamaçáo da Republica,
quanto basta para ter direito de futuro a uma
estatua em logar proviamente lembrado por
quem tenha autoridade para fazei o.

Quantos outros aâo choram a urucubaca
permanente em sua terra madrasta ?!

Conheci um padre dos mais cultos do seu
tempo, só por que em criança nio teve embocadu
ra para tocar trombone, muito menos vocação
para tocar fl mta, nem síquer conseguiu ser co-
nego, dixia elle aos seus amigos mais íntimos e
mais felizes.

E o illustre prelado, grande pregador e es-
criptor, critico e poeta satírico, autor de um
poemeto histórico do nosso Estado, talvez mui-
to lido no Instituto Histórico e Geographico,
quantas vezes nâo repetia em plena aula de
latim, sôpara matar o tempo: «Ah ! se eu sou-
be9Se ?1... teria sido até Papa I»

Ainda hoje corre a phrase de bocea em
bocea e ainda hontem, no Globo, repetiu tal
historia, o Adnetao Teixeira Leite, na hora do
café com leite, tendo por signai, o Teixeira se
engasgado cora o leite, ao levar o copo quenteá bocea, que ficou gelada... emquanto o João Cii-
maço, do outro lado, se havia queimado com
forte gole de café simples, ao ouvir também a
complicada historia...

E assim é tudo: Quantos nüo cobiçam hoje
o canivete Jo Jairo, que é um dos concurrentes
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mais cotados ao concurso de fealdade, por elle
suggerido, parecendo até um agouro ou que se
virou o feitiço contra o feiticeiro e... quanto ao
bello sexo, quem náo estará aqui como em
Vaia Velha Invejando a b<d\a pose, que desfruta
miSB Espirito Santo, a eleita do povo capicha-
bar! Emquanto o Odilon Grijó. por ser do feio
sexo, sem ter conhecido a grande festa de S.
Miguel com a cavailada dos sertões da Serra —
Charaiy, Cen-eja, Russo-Queimado e muitos
outros puro sangue, vae se contentando com a
Micurème cantarolada d Jocaovas :

Aposto o meu dinheiro
No cavado do vizinho sem rabo

Dô dá ! dô dé !
.«***«*»»»#?» ************ ..»..,.,.

Capy Xaba.

Em beneficio da Igreja de 3. Sebastião
Realiza-se hijV, no estádio de Jucuiuquara,uma animada tarde desportiva, cujos lucros se-rSu appl cados nas obras da Igreja de Sao Se-Dasuâo, daquelle arrabalde*
O programma é interessante e tem nume-ros qup fi 6) ^r.mdc suecesso, como o torneiode busket bali entre as adestradas equipes daEscola Normal, do Coilegio do Carmo, do Gym-nasio do Espirito Santo e do Gvmnasio «ísa0

Vicente de Paulo».
A Commiss&di incumbida desse festival,tem sido incansável em promover todos os meios

possíveis para que seu êxito seja completo-Gratos ao convite com que fomos lembra*dos.

wwm

A festa do^ violão
Os sra. Aunibal Duarte, Alberto Simões eAntônio Neves, de passagem por esta cHade,realizaram na noite de ante-hontem, no theatro«Carlos Gomes*, uma Berata de arte brasileira.Bons camaradas, cheios de bom humor ealegria, os três AA patricios-si náo sáo aindaazes do violão, conseguem, entretanto as svm-

pathias e applausoa dos que os ouvem.O programma extenso foi executado a rigore nelle coiiaborou, com a sua parte humoristi-ca, o nosso popularissimo Gnjó.O sr. Anuibal Duarte, com os seus sambase cocos, agradou bastante á numerosa assisten-cia.
Miss Espirito Santo, senhorita Glycia Ser-rano, madrinha do festival, foi á acena agrade-CeK-5 hom.enagem. que lhe prestaram, tendo re-cebido muitas palmas e um lindo bouquet de flô-res naturaes.
Agradecemos os ingressos, que nos foram

gentilmente olferecidos.
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Concurso
* X' K" X*-' X-X;-X7Í&X- :X^tf-í&:

fealdade
Prêmio — 1 canivete

mi

prêmio :

Dr. Darey Maitos
Carlos Barroso Mangueira
David Pacheco Pimenta
Assis Tbrahim
jocclyn Cas tei Io
Sebastião Gomes
Ozorio Silva
Afranio Bruzzi
Arnobio Souza (Nobínho)

José Leandro Pereira
Mario Maciel Monteiro
Emílio Gonçalves
Ary Siqueira
Renato P. da Silva
Mario Pimentel
Egydio Re se mini

Jeovah Fogos
Augusto Aguiar Saltes
Aloysio Vasconcellos
Humberto Benezath
Bruno Dias de Brito

ATTENÇÃO : Nâo acceitaremos de-
sistencias.

j^rrr_Y_TTj.ii-...MMTT.,rre.M

Concurso de Fealdade dirigido pela «Vida Capichaba»

Qual é o rapa: mais feio de Victoria?

Sao, porem quanto, candidatos ao cubiçado

Jayme Guimarães 74 votos
Jairo Leão 66 *
Antônio Leu Rosa 53 «
Dr. Jair Uessaunr 42 «
Garcia de Rezende 30
Paulo Vasconcellos 28 «
Nelson de Almeida 26 «
João Calazans 23 «
José Fernandes Rocha 18 «
José M Miranda 11 «
Dedo Dissaune a
Dr. Wultcr Siqueira *
Ptinio Bruzzi 7
Roberto Souza *
Luiz Barbosa «
Eloy Fernandes «
João Carvalho *
Abel Moschen «
José Maria Cadinho x
Augusto Perin 3
Jurandyr Borges Miguel «
Ary si o Vianna c
Wilson Freitas 3 ¦
Enrico Aguiar Saltes « |

2 votos
«
«
«
*

«
«
«
«
«

*

«t

«
«

«

«
I

«
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Voto em

:*& ti A votante
íwiiiJiiJLXavXrrc:
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REPRESENTAÇÕES
COMMÍSSÕES

CONSIGNAÇÕES

CONTA PRÓPRIA

Victoria

^^^^"« ¦Bã«Ne^B«vJ»alBMflfl^B«llBfl«lflflflBBflaflBMfl^lflaã^BBK ^eBJnfflHHK aVflflflaH-aVIaffkáW^ValVflflflflVfl^flaBVfl^BaRflflBBflaBV "¦ àaVflflflV

Silva & Cia
INTERMEDIÁRIOS DE VENDAS DE CAFÉ

Avenida Caplcfria-bí-à

Telgrs. DORIO
Caixa do correio,4008

CÓDIGOS:
Ribeiro, Borges, Ben-
iley'8 e Particulares

E. E. Santo

¦:Er_r_x_r3_r
1 — a a 1

Quem compra bilhetes da Loteria de Minas tem uma perspectiva de bailo futuro.



.^^^mmmmmuam!im.í^M^mew!.mmmm«m """tiWWll'- ¦«^ mWWmmmmWmBHBBmmmmmmmWSSmmW

6 Uni
%

i

«r

ienes a líisssa pito
Do exmo. sr. Prefeito desta Ca

.)ital recebemos o ofOcío abaixo,
que transcrevemos na integra, por*
que o seu assumpto envolve inter-
resse de grande importância para
a nossa população, que náo ha de
deixar esquecido táo justo e vehe
mente nppeilo ;

«Ulmo. sr. Rcdactor-chefe da «Vi
da Capichaba».

Sciente de que a opinião publica
é o maior auxiliar de quem admi
nistra serviços públicos e atten-
dendo á grande influencia que tem
sobre ella os orgôOS de imprensa,
venho lhe pedir um obséquio, que
estou certo receberá logo sua so
licita acolhida.

Trata-se da limpeza publica da
cidade que habitamos.

A Prefeitura tem se esforçado
por manter nossas ruas na mais
rigorosa limpeza possível, mas é
impossível um pleno êxito nesse
serviço sem o auxilio da popula-
çâo.

Assim, venho pedir seu valioso
concurso, esclarecendo e chaman-
do a attençfio de seus leitores para
o muito que elles podem fazer em
favor delles próprios, que 6 zelar
pela limpeza da cidade.

Seria de grande utilidade que
nossa gente, systematica m e n t e,
usasse os depósitos colleetores de
papeis, que a Prefeitura mandou
collocar nos pontos mais movimen
tados e nâo atirassem na rua jor
naes velhos, papeis, caixas de phos
phoros, pontas de cigarros, etc
Assim se observa com a popula-
çfio dos centros adiantados do Paiz
e do estrangeiro e Victoria já se
acha no rol daquelles, prio que é
preciso que nossa gente se compe
netre de que, sem seu auxilio es-
pontaneo, nada se pode conseguir
de definitivo.

Saudações cordiaes.
Mnacyr Ávidos.
I'refeito Municipal »

COMPANHIA
Ml ._ .-_¦ l»H

HAMBÜRGÜEZA
SUL-AMERICANA
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Vapores Rápidos e de Luxo
Hambargo 13 dias, I 11 e III classe

-Hamburgo 14 dias, l D e III classe
Hamburgo 17 dias, 1 e II classe

-Hamburgo 17 dias, t ell classe
sm ii..i dia antes,
Hamburgo 18 diasi Navios a motor,
Hamburgo 13 dias, especial
Hamburgo 18 dias! para 111 classe

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

Cap Arcona........ 3 de Maio " 
~~

Antônio DHflno  14 de »
Monte Olivia ...» 21 de »

Cap Norte  2.5 de »
Cap Polônio  1 de JunhoCap Arcona....  15 de *Monte Sarmiento 21 de »
Antônio Deiflno.... 25 rie JulhoCap Norte  8 de Agosto
Cap Arcona .. 13 de »Monte Sarmiento 10 de Set.
Cap Arcona  24 de »
Antônio Deiflno  2 de Out.Monte Olivia...
Cap Polônio .....

Cap Arcona, Rio
Cap Polônio, Rio
Antônio Deliino, Rio
Cap Norle, Rio

Boulognc
Monte Cervanlcs, Riu
Monie Sarmiento, Rio
Monte Olivia, Rio

11 de
15 d

n
a

Cap Norte  19 de #
Cap Arcona  5 de Nov.Monte Cervantes 8 de »Monte Sarmiento 26 de »
Cap Polônio ...... 3 de Dez.
Antônio Dclftno .. 7 de »
CV*p Arcona ...... 18 de »Monte Obvia .... 24 de »
Cap Norte  25 de €*Nào tocam em Boulogne sfm

Acj^rMíes geraes :nuTHEODutt ww,.^^
Itlo de Janeiro, Santos,

<êk Cia
. Paulo

VICTORIA
Rua Primeir-

- E. SANTO
: de Março, 12

- •'«¦SSEZ.TTC?
T^y^Ty* ~'j nVZfig******—.,"-'«TfTrrrr.TK'

O advogado UBALDO RÃMALHETE é enconiredo em seu escripto-
rio, diariamente, das 9 ás 11 e das 15 és 17 horas.

Rua !• de Março, n. 46 ¦ sob. Telephone n. 605
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aOi proprieUno*» dessu empresta
de annuucio», que já c tõo conheci-
da nesta capital, «participou-nos»./

(«Vida Capichaha» passada)

Diz o adagío, nâo atoa
Mas com verdade bem rasa :
A justiça só é bôa,
Quando começa de casa . .

Está foro da pragmática
Esse escandaloso estylo. . .
Revisor, olha o cochilo,
Não durmas sobre a grammatica !..

88 88 88
Só se fala, agora, em antropofa

gismo. Na musica, na pintura, na
esculptura, nas sciencias, quem qui-
zer ser gente tem de bancar o an-
tropofagista . . .

— Cre voefi nesse movimento an
tropofagico ?— perguntou 0 prnfes-
sor Adolpho ao professor Hera-
clito.

—Creio. Essa gente está com fo
me de celebridade. não tomou chá
em pequena. Não tem tutano para
literatura, que é osso duro de roer.
Roeram a arte e devoraram o es-
ty Io. 0 fim é se comerem un; aos
outros , . ,

S8ffi SB
João Calazans, escrevendo sobre

o fundo escolar, no «Diário», dis-
se: «Esse fundo é constituído da
contribuição frágil», cíc.

—Náo creio na resistência desse
fund). dizia Alarico Cabral ao Gri-
jó. Constituído de tanta fragilida-
de, acaba quebrando e era uma
vez o fundo com fundos . . -

88'88 83
• E Í950 desperta na infância uma

viva satisfaçBo. Uma felicidade toda
infantil.»

(Mesmo artigo do mesmo Joüoi
«Felicidade infantil» ...
A serra já o João sobe-a :
-—Onde na idade pueril
Se viu um prazer senil,
Ou a tal «zinha» macrobia ?, . .
#> co oo 98

Joaquim Saco, que «ra pobre, ti-
rou ura prêmio na loteria e morreu
logo depois.

(Dos jorcaes)
Lutando como um datnnado.

Pobre, pobre, sempre vinha,
O mundo lhe era um «buraco» . . *
Mas, como diz o dictado :
«Quando o bom Deus dá farinha,
O diabo carrega o Saco» . . .

868888
«Se enganam oh qur pensam ...»

(Começo de artigo da Oswaido Coa»
ta—Um tios antropófagos da » De Anc
c de Literatura, do «Diário.»)

Eu explico, commentou o Elpidio
Pimentel, malicioso : os índios mais
civilizados se dedicavam á agrícul-
tura. «Esse», que já escreve, co-
meçou plantando cebolas... de lin-
guagem-

868B86

Juca Diabo, terrível l*drlo e de

- * —~ -
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üalvtx wmHvbamto,tat'
muito caro. 0 Senhor nao sabe ao certoper-

que as contas serào feitas mais tarde.quando os*
0hor não gostaria de fazel-as.
Tfías oumajá sabem e tèm a obrigação delhedi
per. Cada tosse^hKfj^mlcaàaJlesfriado"semimpürtamia"custa-lhe muitos íamos de gf •dalTIâo ha ZOSSC ineffensiva, senhoresIJl tos
fe enfraquece, incommóda .rouba ç repouso e é
uma porta aberta á tul>emÜQse' qumtQ moii
depressa fir tratada tanivmefhor.

I Logo
I
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oq$ primeiros accessos de tosseJome algu-
mas cotheres tío

GRINDELIA
DE OLIVEIRA OUNIOR

TOSSE - RESFRIAD0~BR0^*O,ITE-R0UQüll)Â()
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«sordétro, apoi grande tiroteio, foi
morto.

(Dos jornaca)

Teu nome, Jucá, bem afiirma o
[que eras,

Delzebuth travcstido em ser hu
[mano,

Tendo por dentro as vísceras das
feras,

Foste um cabra de muque e de
[tutano.

Ser assaltante, ousado,piano,piano,
Pelos lares a dentro, só quimeras..-
Rixento, de tua arma logo o cano
Surdia, em sururús, por COUSafl me-

[ras.

Quem multas fez oalgucoa caeum
[dia . . .

E entre chusmas de balas. íeroleáOi
Para o outro mundo tualma teve

guia.

Aqui te digo, num adeus bem temo.

Já que náo podes me deitar a mfto:
-Jucá, lugar de Diabo, é lá no in

[ferno ! . . •

Um espirito, l«" <Ja mansfio ceies-
tf, ditou para a\ uma versnlhadn
compo»tn de um quarteto e der ter

ceto».
•A Gaictat.dc ante-hontem, pu-

blieando-a, chamou-a de soneto. . .

Com defuntos náo me metto,
Delles tenlio horror profundo . ..
Tacs versos ao Além remetto,
Aquillo só é soneto

Lá no outro mundo . . .

TIL
??* +9*>* —

PEbO COMMERCIO

O sr. Jofio Augusto Ribeiro par
ticipou nos a dissolução cia firma
Ribeiro & Fundão, de que era so-
lidario, nesta praça, tendo assumi-
do a responsabilidade do seu acti-
vo e passivo, sob a razão de sua
firma individual. J- A. Ribeiro, e
continuando com o mesmo ramo
de negocio de sua antecessora.

Gratos, desejamos-lhe prosperi
dades.

Bibliotheca escolar
O sr. Claudionor Ribeiro, esíor-

çado inspector escolar desejoso.de
cooperar no desenvolvimento da

COMPflNfl!fl C-RU-JARIA

BRAHMA
Teutonia - Brahma Porter

Malzbíer
as cervejas sempre preferidas

Água Tônica - Guaraná
INSUPERÁVEL

? "*--?-» 9a

Únicos representantes neste Estado :

AREN5 & bANGEN

VICTORIA
õstade do Cspirito óanic

instrucçüo publica estadual, está
envidando empenhos para fundar
em Castello, sede de sua região,
uma bibliotheca escolar.

Applaudimos sinceramente essa
iniciativa louvável que deverá ser
exemplo de numerosas outras, op-
portunas e necessárias.

am
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PHOSPHATADO DE SILVA ARAÚJO &C»a

I

LYMPHATISMO
«<,.:*S*" "%¦¦,>
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4
Fortaleça

v
seu organismo

j
Augmsole seu peso

Com o tratamento pelo fclixlr deInflame, o doente experimenta logo umatransformação no sou estado geral; oappetite augmenta, a digestão se faz comfacilidade (devido ao arsênico), a côrtorna-se rosada, o rosto mds fresco,melhor disposição para o trabalho, maisforça nos músculos, mais resistência áfadiga <• respiração fácil.
O doente torna-se florescente, mais

gordo, sente uma sensação de bem estarmulto notável. O Elixir de Inhame é oúnico depurativo-tonico, em cuja formulatri-iodada, entram o arsênico e o hydrar-
girio e é tão saboroso como qualquer li-cor de mesa.

DEPURA - FORTALECE - ENGORDA

pB^s—, -j^—r.. mm mmiml m mm m

I íÊli Bfi i Espirito SaÉ
Foi em uma manha encantadora

Ide -setembro que, com o meu co-
jraçflo partido de saudades, aban-
donei a minha querida terra. Eram
cinco horas da manhã, as aves tri-
navam em um delido de alegria, e
com a musica melodiosa de seus
hymnoe sentimentaes, saudavam o
romper da aurora, <iue resplandc-
cia no horizonte.

A naturexa, com seu magoiôco
esplendor e em toda plenitude de
sua beiieaa matizada de Qorlnhas
multicoree, apresentava um aspe-
eto deslumbrante l

M u coração pulsava constante-
mente n-qin lie momento augUS-
tioso em que tinha dr partir e dei-
xar a torra, onde havia passado a
minha juventude, alegre, risonho,
cercado pelos carinhos conforta-
dores e inconfun liveis de minha
idolatrada e santa Mác. Mas, que
havia de fazer se o destino assim
determinava V !..

Vi dcsapparecer, ni curva do ca
minho, aquella terra adorada, terra
onde nasci, onde a vida, para mim,
era o expoente máximo das deli-
cias Im morre douras !?,«

E, parti, parti com o coração
transbordado de sentimento, en*
volvido no negro manto da triste-
aa e atravessado pela cruel setta
da saudade!...

Theotonio Vianna.
»*»« .'il m 1.111 i.-rrmmmm " i ¦ tmmwmm^mm

TEIXEIRA SILVA & CIA.
m

COMPLETO SÒRTIMENTO DE LOU- í
CAS, PORCELLANAS, CRYSTAES, |FERRAGENS, ARMARINHO E

DROGAS.
SECCOS E MOLHADOS

Recebem gêneros do Paiz á consignação
Telegranimas : JARRA

Rua Primeiro de Março. 8 e 10

A Loteria de Minas tem realizado

muitas aspirações.

¦SM I — I»

i OPINIÃO DE UM ILLUSTRE9

Victoria
m ¦

E. Espirito Santo
^^^^^^^*^mmmm^mt*t*mm,m,MmV***mmmm**mmvm "^S
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medico militar
Attesto ter empregado iminentemente em minhaetinic* cml c militar, o ELIXIK DE NOGUEIRAf.orTu.1 

^ &«udoto pharmaceuiico chimico Joffoda biiva bilvetra, lendo obtido sempre retaliadossaUsfaetorios c mr-mo completo succC*so no tra-lamento tfas maoifVstaçôCí svphilitic--. de '>¦ e Jgráos. que moitas vezes tenho visto curadas CnmUSO conttittiaçto deste apreciado preparado queparece poluir uma \icçf,o especifica sobre a ter-nvel aífecçfio».
Rio, U de março do 1913.

Dr. Bueno Prado.
Major medico

I— —m mm

Quem ieseja prosperar, annuncla na Vida Caplohaòa.
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É O (V1ELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS 00

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

/* A tosse cessa rapidamente.
,° As grippep, constipaçõfis ou defluxos, codem

c com ©lias as dores do peito e das costas.
,« Aíliviaro-ç© promptamento as crisas (afflições)

dos asihrnaücos ^ os accessos da coqueluche,
íornando-so mais ampla o suave a respiração.

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

A insomnla, a febre c os sucres nocturnos des*
apparocom.

Acccntuam-se as forças e normalisôro-se as
funcçüos dos órfãos respiratórios.
O XoLf»opo -'• <Jo,i" - <¦'. nfrm •»* r..^, Ph4r*t7t#Ci&S
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Representante cm Vidorla : Agencia ommerclal «STELLA»
Rua Gcnerd! Osório, 56

4.

5.'

6/

Artistas ©m dactylographía
UHMI.AJOSg—WBMBgSBl-MJ1 Mêm Hailin<rt_*<i n ¦»¦— •¦—¦T-i"."

Tivemos opportunidade de fxa-
minar trabalhos dactylographicos
das alumnas, que ultimaiam seu
curso, neste anno, no Escola Re-
mingion de Collatina, quando ain-
da nvb a esforçada dírecçfio da
exma.sra Annita Barbosa Gomes
do Rego.

As tenhoritas Mana deOHveup;
Aurora dc ÜJíveira. St bastíaua
Grilo eAmalia Ferrari, que foram
as alumnaa mais dlstinctas dessa
turma pelas provas que manuseá-
mos. ficaram exímias em daetylo-
grnpbia a ponto de iliustrarera, mm
lindos e expressivos desenhos, fei-
1 s a machina, as suas paginas dc
copias.

Nessa habilidade — si nôo esta-
mos mal informados — foram ellas
as primeiras artistas, que se revê-
laram neste Estado, graças á conv
petencia e orientarão de sua pro-
fessora.

Feliciíamol-as.

Dr. Enéas Vieira Carneiro
¦_—__«—*-..'.«
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O exmo Br. Presidente da Re-
publica, em neto recente, resolveu
promover, por merecimento, ao
cargo de 2- escripturario da Rece-
bedoria do Districto Federal, esse
iliustre funccionario do Ministério
da Fazenda, que está exercendo,
neste Estado, as elevadas funeçôes
de Delegado Fiscal

Regi«trando,Jcom satisfação, esse
prêmio ao mérito do* digno buro-
crata, folgamos^em lhe apresentar
nossas felicitações.

^¦J£m\V2$+!*
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Hnj k^t^}&iWm »Ssenh°ras e Senhoritas' 5
SMpJa^H^r *> ufe.^fW/^ Comt atei as Flores Brancas, $
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gHjri^Bflr .m > e ínílammações do UtofO |
___¦ nBr '''lí^ \ ^áo confundir com ou- |
______ __W n'J)'i|\ 

*; tros Reguiador^es imita- §
I % W UvJlfM I çôes do REGULADOR BEiííAO. 1

B' ¦->"'* i ^ I fJlhm í HfUiaífl na C^iicrramenio H_c. de Ssaís fs5ü:i 2
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Instituto Anchieta
Reíastaüou-se, no dia cinco des*

te mez- com a maior soienoidade
possível, na cidade de Collatina,
deste Estado, o Instituto Anchieta,
com um corpo escolhido de pro-
fesseres, capazes de prestarem va-
liosos serviços â mocidade estu-
diosa de nossa terra.

Noticiando esse aconte< ime n t o
auspicioso, que 6 mais um attesta-
do da maneira enthusiastiea por
que avançamos nas questões de
ensino, no Estado, levamos nossas
felicitações calorosas aos*distinctos
mocos, que tiveram e realixararn
essa iniciativa feliz
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Forte concurrente ao titulo* de «mais feio»,
tfí/*, o elegante funecionario da nossa edilidade,
anda praticando para inspector de vehiculos.
Hdja vista as horas Intermináveis, que passa
na esquina da rua Duque de Caxias, olhando o
c^o e namorando estrellas..,

$88 88
O seu nome ê tâo dôee e cheio de uma

celeste candura, mas o seu coraçAo/.inho e tno
vario e táo frio 1...

vSerá verdade, ou Alfinete está illudido ?
88 88 ffi

De Alegre aqui chegou um medico, muito
alegre, presentemente triste por nao ter podido

- «*m -¦
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§f CASA MATRIZ
Rua Jeronymo Monteiro, 5

Jóias
Motees

Esto/os
Óptica

Crysises «$

Relógios H

CASA FILIAL |
Praça Costa Pereira, 7$

mm mm NHiii.Híiai ^0

saber o estado do coração daquella mlle* loura,
moradora em frente ao palácio da Justiça.

Alegre se, amigo, elle está vago ; não sabe-
mos, entretanto, si disposto a amar...

83 88 83
Aquelle jovem, magro, alto, cabelleira de so-

nhador, ultimamente, tem feito versos lindos.
Náo será isso o prenuncio de uma silhueta

feminina na sua vida?
Quem sabe lá ?

838888
O alto funecionario da policia tece, diária-

mente, com sua amada, enternecedoras palestras
de amor, mas a attitude decisiva náo sae.

Amigo, quem pensa náo casa...
D

Aquelie advogado, lá das alterosas, em ou-
tros tempos chegou a influir no coraçáo de ai-
guem, que hoje é *mis$ Espirito Santo».

Agora, com a escolha delia para represen-
tar o Espirito Santo no concurso, voltou cor-
rendo para esperal-a.

Si o coraçâoxinho de tnlle. for como as ío-
lhas, pode ser,..

li
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83 BB 88
Em outros tempos elles amaram-se ; depois

circunstancias outras surgiram e houve um
rompimento formal ; hoje os factos mudaram e

quem sabe si cila, aquella figurinha de Ta-

negra do nosso Grupo, e elle, nâo poderá, no-
vãmente pensar cm novos ideaes ?

0 amor, o amor...
88 ae 86

Elle, o moreno dos bello» olhos e cabellos
crespos do Hypothecario, anda muito triste por-
que a filha de um certo cônsul negociante deu
o fora no namoro, sem dizer uma palavra. Con-
solo, amigo, porque vôce sendo davoto de N.
S. da PENHA, não deve perder as esperanças.

88 83^
O «mais calmo» funecionario do B. B. con-

venceu-se mesmo de sua calma e náo ha nin*

gzem que consiga alterar a sua pose. Entretan-
to, Alfinete, que bem sabe da sua historia, acha

que elle tem um pouco de razáo. embora o nos-
so século nâo mais permitia a conservação de
certas attitudes. Se toda pessoa ferida pela in-

gratidão pensasse assim, nosso planeta seria
uma eterna missa de defunto...

88 o8 88
Consta que o joven juiz vae mandar con-

struir uma gruta, em uma de nossas escadarias,

para que, venerando a santa, possa conseguir
a graça pedida... Aguardamos o milagre...

88 83 83
A linda morena, recentemente chegada de

sua viagem de recreio ao Rio, vae responder
em Juízo o náo ter sabido cumprir «as ordens
militares»-

83 88 83
Ella, que reside lá para os lados da Ave-

nida Capichaba e é uma de nossas melhores
nadadoras é também uma grande apreciadora
das matinées do «Carlos Gomes», onde fica du-
rante muito tempo a ouvir o vioiino •. .

838388
Elles formam um lindo par, são primos e

já teem casamento contractado para breve . . .
mas Alfinete ainda nâo conseguiu descobrir qual
a razáo de o noivado continuar em silencio . . .

88 88 88
Ella dizia sempre nâo ter nenhuma sym-

pathia particular pelo joven juiz, no entanto de-
pois daquelle colloquio no chá de caridade . . .
parece que vae mudar de opiniáo .. . Pelo me-
no9 vai ser mais caridosa . , »
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LOMBRIGAS

sáo a causa de muita afflicçáo ás

crianças e de muita anciedade aos pães.

QUANDO HA

LOMBRIGAS ou SOLITÁRIA

O MEDICO NUNCA

VACILLA EM RECOMMENDAR O

jf". VERMIFUGO
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TIRO SEGURO
v; Uma Só Dose Basta

PARA CRIANÇAS E ADULTOS
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favoreça o desenvolvimento da «VIDA CAPICHABA»,
mandando executar seus impressos nas suas

officinas graphicas
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Preços módicos Material de 1a qualidade
Gosto—Arle —Operários capazes
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Caixa postal, 385j> « Telephone, 117
Avenida Capichaba, 28
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